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 2022 ئادار ©

وكردنه زراوه وهمافی چاپكردن و ب  پار
 :به بكه ئاماژه تكایه اپۆرتهڕم رگرتنی زانیاری لهكاتی وه له
ههستهده ئاماری  می  ی  به2202كوردستان  ر ژمار,  وانه  ىهشی   ىنهسا  یرتۆاپڕ”,ییپ

 “ 2021 ىسا ۆكوردستان ب مىرههله ركاربهبه نرخى يىوانهى پژماره
 :ن بهندى بكهیوهبۆ زانیاری زیاتر په

ل:   Contact@krso.gov.krdئیم
 www.krso.gov.krd لیكترۆنى:سایتى ئه

  3143 896 750(0)00964فۆن:لهته
https://www.facebook.com/krso.krd يسبوك: فه  

 
 
 
 
 
 
 
 

  87 : هزنجير 
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وانه : ژماره 1ى خشه نه  اى ههى پ ك ى هـهوسان له یی وت مى كـــوردستان بـۆ سا   2022ر
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شكه    شپ

وانهژماره  پ يار بهبۆ پالندانه   يهر گرنگى خۆى ههكاربهيى نرخى به ى  ب ئه ستان و ههدهران و  و موو 
نهبه كهرانهكاره لهبه وخۆ  ڕاسته  ى  ۆگرامانه ژدارن  پ و  پالن  كه  و  حكومهاليهلهى  به  وهتهن  ج  ج
وهسهشهبۆ گه  نكرده تيان. ژماره كانى خۆشگوزه رهندنى پ وانه رانى هاو ت بۆ يى نرخ بهى پ كارد

وانه  هه  پ ئابووكردنى  داكشانى  و  له ئه  له  كه  رييهكشان  گۆڕانكارى  بازارهنرخه   نجامى    و ڕو  وهكانى 
كهده ناهاوسهوهنگدانهڕه  دات  تهى  و ئابوورى  ويسته  كه  نگى  وهههبه  پ بهند  ت  ستى  به مه  ربگير
ويست بۆ ڕووبه گرتنى ههروه   . نگييههاوسه م ناى ئه وهبونه ووڕنگاوى پ

وانهژماره  بينى كردنى شنگاندنى پالن و پسههه ه دات لت دهتى حكومهر يارمهكاربهيى نرخى بهى پ
وانهله  نبدهڕووداهاتوودا    له  يهنهواله  كه  كانگۆڕانكارييه گاى پ ك نرخى  كردنى ڕووداوى جياواز وهڕ

كى دياريكراو    خۆراك له شوتر يان لهبه  بهسا ى پ كى دياركراو    راورد به سا مانگى    راورد بهبهبهمانگ
شوتر, يان به كتهرههراوردكردنى بهبه  پ كىمى س تيك لهئابوورى تايبه  ر م رههمان بهڵ ههگهت له و

كى تر به  له   كى دياريكراودا. يهماوه له كهمهرههبهندن له سهرهستى بينينى پهبهمهوالت

ئامارى ههستهده هى  كوردستان خۆشحا مى  بئامادهبه  ر و  ئهوهوكردنهكردن  دابين    اپۆرتهرم  ى  بۆ 
به خواستى  نهكردنى  لهكاره نيشاندهدهبه  ر  نانى  ه به  يوهپه  رىست  دهنديدار  و  ند  مههوئابوورى 

بخانه ژينه رگرتن لهى ئامارى بۆ سوود وهكردنى كت ينه وهكارى تو كۆ   . كان و پالندانان ئابووريه وهو ل

  

 

حمد محى الدينسيروان م         
م ى ئامارى  ههستهرۆكى ده سه ر  
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زانين   سوپاس و پ

ویستى دهبه    ڕاپۆرته  مه كردنى ئئامادهژداربوون له بهين كهبكه  نانهو اليهموو ئه سوپاسى هه زانین كهپ

دهكارمه  له ههستهندانى  ئامارى  بهى  و  م  وهر كهتيهرايهبهر ئامار  كانه  كانى  بۆ  چا كرد   كاريان 

وكردنه تا ى داتاكانهوى داتا و شيكردنهوهكۆكردنه   كان.نجامه ى ئهوهب

  تيمى كار 

  ژنه  ى با ل

م هه ى ئامارى سته رۆكى ده سه    الدين محىد ممه سيروان مح   1  ر

وه به   لىهن عه سهبشار ح   2 رى و دارايىبهڕ م ى ئامارى هه سته ده   رى كارگ  ر

وه به   شيده دين رده سامان عز  3 زگاى هه به ڕ ر رى ئامارى پار  ول

وه به   تاحار فه شوان جه   4 مانىبهڕ زگاى سل  رى ئامارى پار

وه به   مانزاق سلره ياڤان عبدلرچ   5 زگاى دهۆك رى ئامارى بهڕ  پار

وه به  جيهانگيرددين سه مه ر شه يد هح   6  رميانى گه رى ئامارى ئيداره بهڕ

م ى ئامارى هه سته ده  رشتيارى پرۆژه رپه سه   لىه هانى ع هالشه   7  ر

 رشتيارى پرۆژه رپه و سه  رىهونه  ىژنه ل 

م ههى ئامارى سته ده   ندىرشتيارى ناوهرپه سه   لىه هال هانی عشه   1  ر

وه به   رشتيارى ناوخۆيىرپه سه   سرجيهج  فعار دلزار  2 زگاى هه رايه بهڕ ر تى ئامارى پار  ول

وه به  رشتيارى ناوخۆيىرپه سه    بدولقادره مد عمه ستار مح  3 مانىرايه به ڕ زگاى سل  تى ئامارى پار

وه به   رشتيارى ناوخۆيىرپه سه   سول عبدوليمان ره په   4 زگاى دهۆك تى ئارايه بهڕ  مارى پار

وه به  رشتيارى ناوخۆيى رپه سه    عادل جاسم ده ممه مح  5   رميانى گه تى ئامارى ئيدارهرايه به ڕ

  كردنى ڕاپۆرت و ئاماده  وه شيكردنه:  

 ی لهع یهان هال شه 

  ژنه كخستن و نووسينى ڕاپۆرتل  :ى ر

م ى ئامارى هه سته ده   لىه هال هانى عشه   1  ر

م ى ئامارى ههسته ده   لىهع ره موعونگول س  2  ر

م ى ئامارى ههسته ده  ره موع مدمه محڤين ئه     3   ر

  ژنه وكردنه ىى ووردبينل مى ئامارى هه ستهده  - وه و ب  : ر

م ى ئامارى هه سته ده   قه فكر ه سعاد ب  1  ر

 برايم لى عه دلدار   2

گر ج   3  يزدين  ىقفه لى هبهج

 دحمهئه ن بورهان هچيم  4
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  خشه كردنى نهئاماده : 

م ى ئامارى ههسته ده  ريبممد غه پۆشان فاروق محه    1  ر

 نه س هيدا غانم ح شه   2

  ن ه سه يب ح تهئا   3

 يدانى تيمى مه 

  زگاى هه  تىرایهبهوه ڕبه رئامارى پار                                                 ول

ژه                                                     ده ممه محهاوكار توفیق    - 1 يهتو ر ندى هه كان, ناوه رى نرخ و كر  ول

ژه                                                        اللهد بارزان ج ه حمئه - 2 يهتو رندى هه كان, ناوه رى نرخ و كر  ول

ژه                                                            الم سالحناسك سه  - 3 يهتو رندى هه كان, ناوه رى نرخ و كر  ول

ژه                                  حمود               ه د مه ممه ن محديمه  - 4 يهتو رندى هه , ناوه كانرى نرخ و كر  ول

ژه                                                       سالح مه ت حهكۆسره  - 5 يهتو  زاى كۆيه كان, قه رى نرخ و كر

ژه                                                        رحۆزگين فه بارزان له  - 6 يه  رىتو  زاى سۆران كان, قه كر

 
  مانى تىرایهبهوه ڕبه زگاى سل                                                          ئامارى پار

نه  1 ژه                                  ر فازل توفیق                        چ يه تو مانىكان, ناوهرى نرخ و كر  ندى سل

ژه                         میل                           هجید ج ه مام مشه   2 يه تو مانىكان, ناوهرى نرخ و كر  ندى سل

كار جه  3 ژه                                                  دممه مال محه ر يه تو مانىكان,.ناوه رى نرخ و كر  ندى  سل

ژه                                لى                             نيگا سابر عه  4 يه تو مانىكان, ناوهرى نرخ و كر  ندى  سل

ژه           عيد                                                زا سه زانا جه  5 يه تو مانىكان, ناوهرى نرخ و كر  ندى  سل

ژه                    بدول سالح                                   هناز عبه  6 يه تو مانىكان, ناوهرى نرخ و كر  ندى سل

ژه   ريم                                         بدول كه ه دانا ئدريس ع  7 يه تو   زوور        زاى شاره كان, قه رى كر

ژه                                     الل                 بار جهياسين جه   8 يه تو   يد سادق زاى سه كان, قه رى كر

ژه                                    د         ممه د محه حمهففار ئه غه  9 يه تو      بجهه زاى  هه كان, قه رى كر

ژه                                                  لى     سول عه ئاوات ره  10 يه تو نجوين    كان, قه رى كر   زاى  پ

ژه                                                     مزه هه  مزه هه ه هه   11 يه تو رقه  ,كانرى كر        تماوه +زاى  شارباژ

باز محه   12 ژه                                           لى         د  عهممه ر يه رى تو  دزىقه زاى  قه  ,كانكر

ژه                                              بدولسول عه ر رهيده حه  13 يه تو  رين      ى ڕاپه كان, ئيداره رى نرخ و كر

ژه                                               د حمهكوردستان خدر ئه   14 يه تو   ن      ريى  ڕاپه كان, ئيداره رى نرخ و كر

ژه                     فا                          د مسته ممه ديدار محه   15 يه تو  رين      ى  ڕاپه كان, ئيداره رى نرخ و كر

گا ئه  16 ژه بوبهر يه كر                                                               تو  رين      ى ڕاپه كان, ئيداره رى نرخ و كر
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ژه       ريم                                           ر عبدول كه روه سه   17 يه تو  زاى دوكانكان, قه رى كر

ژه                                                       مههدى خالد حه مه   18 يه تو  زاى دوكانكان, قه رى كر

ژه ممه ن محه سه ئاكۆ حه  19 يه د                                               تو  نديخان ربه زاى دهكان, قه رى كر

باز نسره   20 ژه     ت غالب                                                  ر يه تو  ماڵمچه زاى چهكان, قه رى كر

  

  

  

 
  زگاى دهۆك  تىرایهبهوه ڕبه   ئامارى پار

ژه           ن جاسم                                            سه ئازاد حه - 1 يه تو  ندى دهۆك كان, ناوهرى نرخ و كر

ژه                                                         رزبمال ڤان جهۆك - 2 يه تو  ندى دهۆك كان, ناوهرى نرخ و كر

ژه                                     فار       فول غه ژڤان حاجی عبد - 3 يه تو  ندى دهۆك كان, ناوهرى نرخ و كر

ژه                                سماعیل                  ئيلی همال عكه  - 4 يه تو  زاى زاخۆكان, قه رى نرخ و كر

ژين س  - 5 ژه                                  لملوك برو            ئهيف ه د يه تو دىزاى كان, قه رى كر  ئام

ژه      سماعيل يونس                                               زياد ئي - 6 يه تو خانزاى كان, قه رى كر  ش

ژه       جم                                                الل نه رهاد جهفه  - 7 يتو  شرهرده بهزاى كان, قه ه رى كر

ژه         د                                          ه ممه عيد محه لى س هع - 8 يه تو  ئاكرێزاى كان,قه رى كر

 

  وه به  رميانگه ىئيداره  ئامارى تىرايهبهڕ

ژه                        م                                                 ه م رۆسته كرئهم زنا - 1 يه تو  زاى كفرى كان قهرى كر
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  كان خشه ليستى نه 

  IV     2022 ىسا ۆكـــوردستان بـ مىرهـهله وسانهه  اىكوت ییوانه ى پ: ژماره  1ى خشهنه

  9     2022 ى سا ۆكوردستان ب مىرهه زگاكانىپار ر لهكاربهنرخى به  ىوانه ى پ: ژماره  2ى خشهنه

 

كارييه    كان ليستى ه
 

  11     2021 ىسا ۆكوردستان ب مىرهه له زانرجى خش بوونى خهدى دابهسه ىژهڕ: 1 لكارىه

  2021  –  2009  نىسا  ۆكوردستان ب  مىر هه  ر لهكاربهنرخى به  يىوانه ى پژماره  اىك: ت2  لكارىه

  14        2012   تىهڕبنه ىسا ىپ به

ب   مىر هه  له  نهسا  انىۆڕگ  ىژهڕ:  3   لكارىه پ  2021  -2010   نىسا  ۆكوردستان    ى سا  ىبه 

  14        2012 تىهڕبنه

  شووتر پ  ىسا  راوورد بهبهبه   ڵسار  (هه   وجو  ىماى سار بنهسه  له  نهسا   انىۆڕگ  ىژهڕ:  4  لكارىه

  15      2021-2009  نىسا  وانن كوردستان  له مى رهه له )

ت5   لكارىه پژماره  ايىك:  به  مى رهه  له  يىوانهى  بكيهرهسه  شهبه  ىپ  كوردستان    ىسا  ۆكان 

2021         15  

گسه  ىژهڕ:  6  لكارىه به   مىرهه  له  نه سا  انىۆڕدى  بكيهرهسه   شهبه  ىپكوردستان   ىسا  ۆكان 

2021         16  

ژماره7 لكارىه پ:  نيشتهكهيه  ىكر  ۆب  يىوانهى  هه سه  له  بوونجى  ئاستى  و   مىرر  كوردستان 

  17       2021و   2020 ىسا  له زگاكانپار

 ىپ  به  2021و    2020   نىسا  وانن  له  ر ولهه  زگاىپار  له  ىوانه ى پراووردى ژماره: به8  لكارىه

  18         مانگ 

 ى پ  به  202و    2020   نى سا  وانن  له  مانىسل   زگاىپار  ۆ ب  ىوانه ى پراووردى ژماره: به9  لكارىه

  18         مانگ 

 ى پ  به  2021و  2020نى  وان سان  ك لهۆزگاى ده پار  ۆيى بوانه ى پراووردى ژماره: به10لكارى  ه

  19         مانگ 

  19     ڵ كانى سامانگه  ىپبه 2021ى سا ۆكوردستان  ب مىرهه له نهسا انىۆڕگ ىژهڕ: 11 لكارىه

  21     2021ى سا بوون لهجى نيشتهكهشى يهبه  ۆب نهانى ساۆڕى  گژهڕ:  12لكارى ه
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XI 
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 كان ليستى خشته 

  12      ڵ و سا زگاپار ىپ كوردستان به  مىرهه له وسانهه  اىك: ت1ى خشته

زگامان م و پاررر ئاستى ههسه  كان لهكييهرهسه  شهبه  ۆزان برجى خدى خهسه  ىژهڕ:    2ى  خشته

  13        2021ى سا ۆب

بهكييهرهسه  شهبه   ۆب  شك : 3ى  خشته ك ووپڕى  پ  كان  و  ئابوورى  له تى خيهمهۆ وى  ى سا  زان 

2012         22  

  23     2021ىسا ۆمى كوردستان بر ههر لهكاربهيى نرخى به وانه پى ژماره  : 4ى خشته

  25     2021ى سا ۆر بولزگاى ههپارر لهكاربهيى نرخى به وانه پى ژماره  : 5ى خشته

  27     2021ى سا ۆمانى بزگاى سل پارر لهكاربهيى نرخى به وانه پى ژماره  : 6ى خشته

  29     2021  ىسا ۆب كۆده زگاىپارر لهكاربهنرخى به  يىوانه پى ژماره  : 7ى خشته

  31     2020 م كهش مانگى يهشه ۆمى كوردستان برههله رانى مانگانهۆاى گكت : 8ى خشته

  32     2021 م ش مانگى دووهشه ۆمى كوردستان برههله رانى مانگانهۆاى گكت : 9ى خشته

  33     2021 2020م كهش مانگى يهشه ۆمى كوردستان برههله نهرانى ساۆاى گكت : 10ى خشته

  34     2021 2020م ش مانگى دووه شه ۆكوردستان ب مىرههله نهسا  رانىۆگ اىكت : 11ى خشته
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شه    كى  پ

پژماره  نكاربهنرخى به  ىیوانه ى  به  گرنگه  كىرشاندهیر  ئابوورى و پالنى   ىوهنهیژ توله  تكاردكه 

 نانمهرههرتى بهكه  رىكهیر پهسه  تهدكه  كانههیانكارڕى گووه نگدانهره  ئابوورى چونكه   دانىپشهگه

به لهو  ژماره داگامهۆككاربردن  پ.  نوه  تكارد به   ورببه  كىئاست  له  ىیوانهى   رىشاندهیكو 

 ىيانهیانكارۆڕو گ ئه   ۆب  كروهكو پوه  نانىكاره به  له  داكشانى ئابوورى، جگه   و  وسانهه  كانىاستهڕئا

نپاره  نىیك  زىر هسه  تهد به روههه  ,شتمانىیى    ۆ ب  ىیوهتهنه ى  هژمارژماركردنى  هه   ۆب  تكاردها 

ئه  تبهیكانى تارجيهو خه  كانيهیچاالك  ىربه ۆمالندنى زخه پهوه و  نه  به  ندىوهیى  .  هیهه  ۆڕگنرخى 

ههستهده  هۆیب ئامارى  كه  مىرى  سه  ى وهه  وتهكوردستان  كا  كى هیته بهدانانى    ۆب  كان ستانداردى 

بهكاربهبه زانبهمهران  له  كانىيهیانكارۆڕگ  نىی ستى  كاتچهنرخ   دابينكردنى   و   كراویاری د  كىند 

ى نرخ و ژماره   مىستهیماى سبنه  ىكهاتهپ كه  كانهییت گوزارخزمه   و  كا  ۆگونجاو ب  كىهیوه چوارچ

 به   و    2012  ىسا  له  )IHSES(  زانخئابوورى  و  تىهیمه ۆك  وىرووپ  ستن بهپشتبه  .  بهنییوانه پ

 كشمه  كى لهرهسه  كىمه ۆند كچه  ۆب  كيهوه چوارچغدا  ندى ئامارى به زگاى ناوهده  ڵگهنگى له ماهههه

ئامادهوخزمه  )كا( گوزارى  سارهسهكرا.    ت  بهده  ,2013  ىتاى  و  ستكرا  دانانى    دروستكردن 

 .تكاردبه   وهرهكاربهالى به  له  كه  كهیر كاهه   خىبایه  و  شك  ىپ  ك به شمه  له  كراونو  كىهیتهبهسه

ئامارى   سىیداتابه  ,2014  ىسا  تايىۆك  له  ,كىالوه   وكى  رهسه  كانىلهمهۆك  شىدياريكردنى ك  دواى

  رتى ۆراپكردنى  ئاماده  به   هشحاۆخ  مرى ئامارى ههستهده  وهوويهڕم  له.  كرا  ئامادهر  كاربهنرخى به  ۆب

پژماره   ىنهسا بكاربهبه نرخى    ىیوانه ى  ژمارهك  2021  ىسا  ۆر  ت  ییوانهپ  ىهتيايدا   اى كو 

م و كهى يهرز و نيوهوه   ىپ  به  یككى و الوه رهسه  ىهمه ۆئاستى ك  كوردستان له  مىرهه  له   وسانهه

ت.ده دىه ب تيايدا ڵسا مىدووه   كر
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  ئامانج 

وانه ژماره  ى تهبه سه  لهل  لوپهر گۆڕانى نرخى كه سهكات لهم دهراههر زانیارى فه كاربهیى نرخى به ى پ

ژه  ركاربهى بهكا ن  ى گۆڕانكارى مانگانهو ڕ شان دهى نرخهه و سا وهبه    دات.كان پ كى  رهكى سهيهش

وانه ژماره له  ينتوانده   : وهى خواره ستانهبهم مه بۆ ئه ربگرينوه يى سوودى پ

ياده ناليه لهرى وئابو بوارى  شياو له دانىيارببۆ   1  وه،رانهب

وانه بۆ    2 كان    له  كهى  و گۆرانكاريانهئهكردنى  پ   كه دات  ده  ووڕكان  تگوزارييهو خزمه نرخى كا

نيتكار بهكاربهبه  ,ر د

 ,  ئابوورى داكشانى و وسانهه كردنىوانه پ  3

ئابووه ردنهشيك  ۆب  4 و    ىرانكارۆگبهت  تايبه  وئاماريىرى  وى    له   نرخ    كردنى  نىشبيپنرخ 

   جياوازدا، كانىهكات

وانه   5 زى  گۆرانكارى له كردنىپ   .دڕاو ىينكه

ناسهچه    كانمك و پ

 ر كاربهبه  نرخى يىوانهپ ژماره 

وانه ى  ژماره  وه   يىپ وانه   كهرپ   له كان  هيت گوزارينرخى كا و خزمه  لهى گۆرانكارى  ژهڕكردنى  بۆ پ

كى دياركراودا  و  ماوه ن وى ژيانى ڕۆژانه سه  لهرى  نرخ كاريگه  له  ىگوڕانكار.  شو   , يههه لك  ى خهر بژ

وانهژماره  بۆيه كهنيشاندهيى ى پ وى  ر   . هاووالتیانبۆ نيشاندانى ئاستى بژ

 كا ى ته به سه

ت  ده   رۆژانه  ركاربهبه  كه  ت گوزاريانه كا و خزمه   وله   ى كا بريتيه تهبه سه  داويستى ڕۆژانه ك   بۆ دابين كردنى پ

وه  كانيان بهنرخه  و ته كۆده  كى مانگانهيه ش وانه ژماركردنى ژمارهبۆ هه   وه كر ى تهبه بژاردنى سه يى. بۆ هه ى پ

وى  ڕسترا به  ل پشت به لوپه كه  زان  يه ئابوورى  كۆمه ووپ مى كوردستان  عيراق و هه له    تى خ  له كه     )IHSES(ر

ی   ى  (    2012سا كان بۆ به. بهنجامدراوه ئه   )تڕهبنه سا ى گرنگى كا  تگوزارى له ندێ كا و خزمه ر هه كاربهپ

كيان الدران. ى كا زيادكران و هه تهبه سه    ند

وى  زانرجيى  خه ڕووپ   و داهاتى خ

وى خه  زان يه يرج ڕووپ كهى و داهاتى خ وانه   وله   ك ى داهاتى مانگانه  ورجى  ى خهربارهزانيارى ده   كه   ڕووپ

زان كۆ ده وه كانى ئهجامهنئه   .كاتخ ژه   م ڕووپ زان  ی  رج ى خهر  ى ڕۆژانهكانتگوزارييه خزمهو  ل  لوپه كه  بۆخ

نيشته ,  رگجلوبه  خواردن،( نى  ئهكاتده ی  ديار  ) ... ،بوونجشو وه .  ڕووپ بووه ده يتيارمه   م   له   ر 

تبه  وامردهو به ر ڕۆژانه كاربهبه كه ى تگوزاريانهو خزمه  و كاستنيشانكردنى ئه ده  ن كهاتو  كارد تى بهسه  ى هپ
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ى ته كۆ ده   كانتگوزارييه و خزمه   م كانرخى ئه,  مانگانه  رن.كاربهبه   كا   يى وانه ى پژماركردنى ژمارههه   ۆب  وهكر

     .ركاربهنرخى به

  كان گوزارييه  تخزمه  و كا گرنگى ى ژهڕ

زان لهو  رجىخه   دىسه   ىژه ڕ   و   كا  مووهه   رجىخه   گشتى   ىۆك  له   كاتده   ديارى   انهتگوزارييخزمه   و  كا  خ

ىبهسهناو  ىكانگوزارييه  تخزمه   .نركاربهبه  تى كا

ه    كانى فرۆشتن خا

 ڕه بازا  ،و ميوه   وزه سه فرۆشتى    نىوك شوه   ,وه نه كرده ۆكل  ى  كانتگوزارييه و خزمه   نرخى كا  كه   ننانه و شو ئه

و   ىندروستته  ىارتگوزك خزمهن وه كهده  ششكه پ  ر ۆراوج ۆتگوزارى ج خزمه   ىنانهو شوو ئه  كانشه ۆتاكفر

  كانى تر.تگوزاريه خزمه  و )و خانوو خانهه با(دان  كربه ىكه يه ۆب ىتگوزارخزمه 

 وه گره جى نموونه  

نبهكان  كيهره سه   تهمارك  ۆ ب    وه گرهك ج وه  كه  دات ده  شگايانه ۆو فر  ت و ماركبه  ئاماژه ست  ردهكاتى به  له   كارد

بهنه ههه  بونيان  شووه   ككارۆر  داخستنى  به  كىيه وه شبه   شتنۆ فر  نىكو  ياخود  نه ردهكاتى  بوونى  ست 

 لى دياريكراو. لوپه كه 

ستاى نرخى      تگوزارىخزمه و  كائ

  .كانيان ڕۆژى كۆ كردنى نرخه وتنكهچاوپ ژىۆر كان  له تگوزارييه خزمه و نرخى كا له  بريتيه 

  وسانى مانگانه هه 

كر هه ۆكان بنرخه ان له ۆڕاى گكت  له  بريتيه  شووتر.گه رد له راووبه به مانگ   ڵ مانگى پ

 نه  سا وسانىهه 

  . شووتر پ ىسا ڵگهرد له راووبه به  ك ر ساهه ۆكان بنرخه ان له ۆڕاى گكت له  بريتيه 

  ته ڕبنه  ىسا

ى  ى بنه  به   2012سا ردرا  ت ههڕه سا  . يرانبوونى قهو نه  ىئابوورى و ئاسايشقامگيرى  بوونى سههۆى هه به بژ

ه له  سا خه دا  م  وى  ئهرووپ زان  خ به   نجامدرارجى  به پشتبه   و  وه ستن  ڕووپ كه  م  بۆ  ش  و لوپه ك ل 

وانه ژماره .كان دانراتگوزارييه خزمه  ه له يى ى پ  .  100 به  كسانهيه  م سا

ى مهر بهكاربهبه رجى پؤلينى خه   ) COICOP(ست به پ

كراوه ده  وه هكانكگرتووه يه وه تهنه  ىئامار  شى بهن  اليه   له    يه لينه ۆپ  مئه و   لينۆپ  ستىبه مه  به    ستنيشان 

  ك شر بهو هه   تد  كپ  كىره سه  ىشبه   12له   لينهۆپ  مئه .  ستيانبهمه   ىپكانى تاك بهرجييهى خهوه شيكردنه 
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 .دراوه  پ  نديانهه ه ڕ  نج, چوار و پس,  دوو  كىدۆك  كه   كيه ه مه ۆيان ك  كئاست  ندر چهسه به  كراوه  شدابه 

كىلوپه كه  يان تبابه كردنى ىديار ۆب اوه  دان تايىۆك ندىهه هڕ دوو   . دياركراو ل

  :برنج ىمادده ۆب دۆك دانانى ىنموونه

  . )كانلييههوناك وه خواردن و خواردنه( كىره سه  شىبهم  يا خود  كه ئاستى يه  : 01

  .)خواردن(كات م ده ئاستى دووه  گوزارشت له  :011 

  .)ىكانمه رههو به   ه ونان و دانه(كات م ده يهئاستى س  : گوزارشت له    0111

  . )وه كانيهرهۆموو ج هه  بهبرنج (كات م ده ئاستى چواره گوزارشت له  :  01111

كى  گوزارشت له   :0111101   كات.برنج دهتى تايبه جور

ى پۆلينى  بهكان ى مادده و ژمارهى كاال ته بهسه  كىره سهكانى ه ش به   :  )COICOP( پۆيكوكپ

 ,مادده  )271(كان ناكهوليه وه خواردن و خواردنه  1
  , مادده  )3(كان و تووتن كهوليه  وه خواردنه  2
  , مادده  )84( ورگ و پجلوبه   3
  , مادده ) 82( وهچاككردنه  و ڵناوما كانىداويستيه پ  4
 , مادده  )27(ندروستى ته   5
نى نيشته   6   , مادده 15 ) تر كانىنيه مه سوته و گاز با،كاره ئاو، ، خانوو ىكر ( بوونجشو
 , مادده  )34(وه گواستنه   7
 , مادده )7( كانييه نديوه په   8
 , مادده  )25( شنبيرىۆر  9

   ,مادده  )8( رده روه. په 10
 , مادده  )9(  شتخانه. چ 11
  .مادده  )31( كانرهۆج راوۆج  تگوزارييه ل و خزمه لوپه . كه 12

 كاركردن   بازىڕ

  نموونه 

  ى كاتهبهبژارنى سههه

  مى رهه   و  عيراق  له  زانخ   تىيه  مهۆك   ئابوورى  وىووپڕ  بهسترا  ل پشت به لوپه كه   ىتهبه سه   بژاردنىهه  ۆب

تگوزارى و خزمه  كا )596( له كه نموونه . نجامدراوهئه  )تهڕبنه  ىسا(   2012  یسا له  كه   )IHSES( كوردستان

ت   كد   شى به   12  رسه  به   تگوزارييانه و خزمه  م كائه  .  نند  كپ  كتاك  رهه  ىهمانگانرجى  خهكۆى  ى    %98   وپ

ينى ىپبه  كران شدابه كىالوه شى  به  64و  كىره سه    . )COICOP( پۆ كويك پۆ
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  كان ونه ونمبژاردنى هه

ههزگاكاپاررى  نتهسه   له   كاننموونه هه نى  مانى  سل و  دهۆك  و  ر  نلده ول ر , زاكانقه   به  تبارهسه   مبه .  بژ

 له  جياوازى  وى دانيشتوان  بارهقه   ىپزاكان بهقه   بژاردنىهه  ۆب  تكرده  كانئيدارييه   كهيه   ڵگه له  نگىماهه هه 

زگاى هه   له   زاى كۆيه قه   سته به م مه بۆ ئه.  كاننرخه   وانن ر, قه پار مانى و قه   له   زاى ڕانيه ول زگاى سل زاى پار

له  زگاى    زاخۆ  ده پار كراون.  ستدهۆك  نرخه ڕله نيشان  له استيدا  كگونده   كان  ند چه   ىۆ ه  به  وه نه ناكر  ۆكان 

ندى ناوه  ردانىسه    گوندنشينان  وبايى ... هتد  كاره   ىكو كاوه  راكىۆناخ   ىكا  ىڕبازابوونى  كو نهوه   ككارۆه

   .داويستيانهپ رهۆج  مئه  ينىك ۆبن كهزاكان ده قه  يانكان  شاره 

 سفى كا وه

 , وهته كرده ۆك  كانيانهنرخ  كه تگوزاريانهل و خزمه لوپه كه وئه  كانىندييه تمهتايبه  و  نرخ   كردنى ديار له  بريتييه 

،  وه شيكردنه   دىۆ، ككردنوانه پى  كه يه   رىۆج   شووتر، نرخى پ  ستا،ل، نرخى ئلوپه ل، ناوى كه وپه لكه   دىۆك  كووه 

هۆكارانهئهش   وانه له  جگه.  دانان  نرخ   ىسه ۆپر  و كهو  لهكاريگه   ى  ت،   ماركه  وكوهكات  ده  كهنرخه  رى  ى وو

ل، كه ، جۆرى قوتوه  كهدروستكراوه  تبارهقه ، مۆد  .)......هتد ى ، كوال

  پرسيار نامه 

وه   كان بهتگوزارييه ل و خزمه لوپه نرخى كه نه كان كۆدهبازاڕه وخۆ له  و راسته   ى مانگانهش ر ئاستى سه له   وهكر

زگا مى كوردستان بهكانى هه پار وه   ر گاى پرسيارنامه   رگرتنى نموونه لهى وه ش دوو  جۆر    سته بهم مهبۆ ئه  .ڕ

 :كارهاتووه به پرسيارنامه 

 كاربه  وتنه  كانىمهرهه به  و  واتوزه سه  و  وه یم   نرخى  ىوه كردنهۆك  ۆب  يه م پرسيارنامهپرسیار نامه: ئهم  كه یه 

نرخه وزوبهوزو  زينىدابه   و  وه رزبوونهبه   ىۆهبه  وه ته كرده  ۆك  جار  4  مانگانه  كه  تد ندى  ناوه  له   يانكانى 

يه 161م كهى يه پرسيار نامه له  كا ىژماره .كزگايه ر پارهه له  وره زاكانى گهقه  ها له روه و هه  زگاكانپار     .كا

ئه دووه  نامه:  پرسیار  پرسيارنامهم   و   واتوزه سه   و  وه یم  له   جگه  كانته بابه  گشت  نرخى  ىوه كردنه ۆك  ۆب  يه م 

له نرخه   مانگانه  و  يهكا  435م  دووه  ى نامهپرسيار  له   كانكا  ىژماره  .تكاردبه  وتنه  كانىمه رهه به   كانيان 

زگاكان و قه ناوه ى خشته به زاكان ندى پار ته كۆده وه ى خوارهپ    : وه كر

  .وه نه كردهۆك كمانگ رهه  10 تا 1   وانن له  رگجلوبه و تووتن  و  )وهیم و وزهسه  له  جگه( راكۆخ   - 

نيشته  -  نى  ته بوونجشو ناوماڵ،  داویستى  پ په ،  و  له  روهندروستى  ك هه   20تا    11رده  مانگ ر 

نه كۆده   . وهكر

په وهگواستنه  -  خۆشگوزه یوه ،  و  رۆشنبیرى  شتخانهندی،  چ كه رانى،  خزمه لوپه كان،  و   ىتگوزارل 

ك كۆدهى هه  28تا  21 جۆراوجۆر له نه ر مانگ   .وه كر
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 نى داتا كۆكرد 

 : هاتووه  وهخواره له  یوه ك ئهوه  تدرنجامده ئه كنماييه ڕند چه یره گو به یاریزان نىكردۆك

 .وهه ن كرده ۆك شتنۆفر یخا له    ۆوخ استه ڕ ىوه ش به كاننرخه - 

نه كۆده  شتنۆفر یخا رىۆج  ه مهه  له  كاننرخه -   .)بچوك,  ندمامناوه ,  ورهگه  یشگا ۆفر ( وه كر

 . شتنۆفر یخا ۆب ردانكردنسه یژ ڕۆ له  نرخ  به ت ستبهده پشت نرخ  كردنىۆك ۆب - 

 كه  تر تىبابه و  بارهقه ,  شك,  دروستكراو   ل  تى, ووكهمار  كوه   كانكا   ىكانه یندتمه به یتا  یاركردنید - 

 . كاتده  كانياننرخه له گرنگى رىكاريگه 

  .كتگوزارييه كا و خزمه رهه  ۆب )نه, سا , مانگانهفتانهه ه (  دانان نرخ  یخول به  ندبوونپابه - 

 

  ووردبينى داتا 

ى هننگاواهه   مئه  چاوىهڕ  ,وگونجا  و  دروست  كىداتايه  به   نيشتستگه دهكانى كۆكراو و  نرخه  له  نابوویند  ۆب

 : تكرده  وه خواره

كۆمه -  له دانانى  سا  ڕ ۆگرامى    ك  كهپ داتاكان  و  به  تۆماركردنى  ڕاست  ه ش داتاكان  ئۆتۆماتيك  ى 

 ,نجاو وناگداتاى يان  ه هه  كردنى داتا بهرى تۆمارگهئه له  وه كاتهده 

فۆرمه وه ڕاندنه گه  دووباره -  نرخهى  كۆكۆدنى  نى  شو بۆ  له كان  كاتى  له   وهرشتياره رپه سه ن  اليه   كان 

له بووننه نيايى  د كردنى   راووردوبه   دواچوونبه  ۆبيدانى  مه   كارى  نجامدانىئه ،كۆكراوه داتاكانى    ى 

   كى،مه ڕههه  ىوه ش به كيه ندكالبژاردنى چه هه  گاىڕ له  شترپ نرخى ڵگه له ستائ نرخى

ى وونبوو و دانانى سه چاره -  گرهركردن بۆ كا  ,كى تريه رچاوه سه  له ك يه وهج

ردراو  كانى ههنه ونمودواداچوون بۆ  به -  نه   به ندى كردن  يوه په   ولبژ نيا بوون له كانى فرۆشتن  شو  بۆ د

 دروستى داتاكان, 

ژه دواداچوون بۆ  به -  ت له يدانى ده رانى مه تو هردانكردنيان بۆ  سه   ىماوه   كر نيا   كانى فرۆشتنخا بۆ د

 .كانياننجامدانى كارهئه له بوون 

شه وانه ژماركردنى ژمارههه كارهاتوو لهى بههاوك   ر: كاربهيى نرخى به ى پ

 : تكرده ژمارهه  وه خواره كانىناغهۆق و  شههاوك گاىڕ له ر كاربهبه ىنرخ  يىوانه پ ىژماره

وانه ژمارهژماركردنى هه:مكهيه ناغىۆق -1  Lower Levelخوارتر ئاستى ىكهاتهپيى بۆ ى پ

Aggregations)(   نسڤۆجي ىشه هاوك گاىر له (Jevons Formula )   كاننرخه ۆب يىندازه ئه  ندىناوهيان 

)geometric mean(   نيشاندراوه  وه خواره له  كروههه  تكرژمارده هه:  

     𝐽𝑒𝑣𝑜𝑛𝑠 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = )1(........... ....  
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  اىكت له بريتييه  0P و   زگاكانزا و پارقه  ندىناوه له  كه همادد نرخى اىكت له  ه یتیبر  1P  ,دايه شه هاوك مله 

  . تهڕبنه  ىسا له  كه مادده نرخى

  

 :مدووه  ناغىۆق-2  

وانهژمارهژماركردنى هه  ست  دهدواى به له  ) Higher Level Aggregation(روترسه  ئاستى ىكهاتهپيى بۆ ى پ

شوونرخ  نانىه ستا و نرخى پ  ونسڤجي ىشه هاوك گاىرله  كللوپه كه موو هه  ۆب ) P0 و   P1( ى ئ

(Jevons Formula ).  رالسپ ىشه هاوك گاىر له دواتر )Lapser(  ژمارهه ر كاربهنرخى به ىیوانه پ ىهژمار  

وه  م ه ب 2007 تىهڕبنه  ىسا ژماركراو له هه  شىك ستن به پشت به به  تكرده    :وه خواره ىيه ش

)2(..................100*IP = ∑ ⁄

∑
  

 

  نرخ   ىژه ر له ه ی تیبر 0P /1P داره ل  

W شى كه  له  : بریتیه وى كۆمه ل له  لوپه ك زان یه رووپ ى  )IHSES(تى و ئابوورى خ دواى  .2012بۆ سا

وانهژماركردنى ژمارههه  وانه ژماره  ,كانشه كی و بهكى و الوهره كانى سهه یى بۆ كۆمهى پ یى گشتى ى پ

ت. ردهده  ندر   ه

 

وانه  ژماركردنى ژماره هه زگاكان و ر ئاستى سه لهر كاربه كانى به يى نرخه پ مهه پار     نى كوردستار

بهله  نرخ  ده دواى  اى  ك ت نانى  ه شكردنبه(ست  ك هه   )ب  كهبۆ  له لوپه ر  ك  شه   ل هاوك گاى  جيڤونس ر ى 

)Jevons Formula(,  اى نرخ بۆ هه ك له رييه تگوزال و خزمه لوپه موو كه ت زگايه هه   كان   ت نر هردهده ك  ر پار

  : وهخواره  ىشه م هاوكئه گاىر له كان زارييه تگوموو كاال خزمه بۆ هه همانگان یرج خه  ىپبه

)3(...........∑ ( )∗  ⁄

∑
= (weighted) 0P /1P  

0P /1P:  ش یان نرخ بۆ هه له  بريتييه زگايه  ك لهريه هه  ك   لهگوزارييه ل و خزمه لوپه ر كه ئاستى ك   كانپار

)(GOV  0P /1P:  زگا ك له ريه كان له هه تگوزارييه ل و خزمه لوپه موو كه ئاستى نرخ بۆ هه له  بريتييه   كان. پار

Wشى كه زگاكان  دات له ل نيشان دهلوپه : ك كان تگوزارييه ل و خزمهلوپه كه   ىرجى مانگانهپشكى خه  واته (پار

  . )كان رجيهكۆى خه له 

اى نردهدواى به   ك نانى ت زگاكان ك لهريه هه  خ له ست ه شه  له  ,پار گاى هاوك شه دواتر   )3(ى ر ى هاوك

ر  ت بۆ هه به  )2( السپ وانه  ىژماركردنى ژمارهكارد مى كوردستان. هه ر  له كاربهيى بۆ نرخى بهپ    ر

وانه  ژماره  ى يه پ   ج بوون ى نيشته كه يى بۆ كر
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وانهژماركردنى ژمارهبۆ هه  ى خانوو پشت دهیى بۆ  ى پ ت به بهكر وى ئابوورى و كۆمه ستر زان یه رووپ تى خ

مى كوردستان و عيراق  هه له  ی    له   )IHSES(ر ى خانوو له   ونهوى نمباره. قه 2012سا وهبۆ نرخى كر دا م رووپ

زگا له   ر سهه   له  ه دراو  كرێبه  )خانوو، شوقه (  يوونجى نیشتهكه یه   817 مى كوردستان له هه  پار ندى ناوه  ر

زگاكان و قه  ك له هه   ها لهروهزاكان و ههپار ى قه  كان بهكان و گونده ناحيه  ند ردراو. ى ههى نموونهبارهپ لبژ

شه  دواتر له  گاى هاوك اى نرخى كرێ بۆ هه  وهى خواره ر ك ك هه ت ت: ژماردهر ژور   كر

كدا   زگا  له مانگ چووى كرێ له  پار كۆى ت

زگادا    ىژماره   ژوورهكان له پار كۆى 
    

)4( ............   

  
 = 1P  

  

وانهدواتر ژماره  ى خانوو لهى پ شه  يى بۆ كر گاى هاوك   ژماركرا.هه  وه ى خوارهڕ

 
100*

0

1

p

p
I R 

 

 : IRوانه ى ژماره زگايه هه  يى بۆ نرخ لهپ  كر پار

: P1 ى مانگان اى كر ك ستا  ىه ت ك ئ   بۆ ژوور

P0ى مانگان اى كر ك شوو  ىه : ت كپ  بۆ ژوور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     2021 ىسا ۆ ب كوردستان مىرهه له  رهکاربهب ینرخ هییوانپ ەیژمار

9 
مى كوردستان ى ئامارى ههستهده ر  

 

وانه : ژماره 2ى خشه نه  زگاكانى هه ر لهكاربه ى نرخى به ى پ ى پار مى كوردستان بۆ سا   2021ر
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 كان ى نرخه وه شيكردنه ىنجامره ده 

اى ژماره ك وانه ت مى كوردستان يى بۆ هه ى پ   ر

وانه ژماره مى كوردستان  هه  له ر   كاربهيى گشتى بۆ نرخى بهى پ ى    له ر ژه   به  و  103.5  يشته گه   2021سا ى ڕ

ى بنه   ورد بهورابه  به  ى تۆمار كردووه وهبوونهرزبه   3.5% شان   وه رزبوونهبه   %7.5ى   ڕيژه به  و    2012تى  ڕهسا پ

ى  راورد به به دات بهده    . 2020سا

وانه ژماره  زگاكانى هه  له ,  2021 له ر كاربهبه ىنرخ يى ى پ مى پار  به  ى تۆماركردوهوه رز بوونهبه  ,كوردستانر

ى  راوورد به به دراوه  ئاماژه وهخواره  لهك ر وه هه  2020سا   :  پ

  رهه ژه  به   )102.6( ول   ، %7.8 ى ڕ

 مانى ژه  به  )102.9(  سل  ، % 8ى ڕ

 ژه  به  )106.1( دهۆك  .% 8.2 ى ڕ
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لكارى  ژه : 1 ه زان له ش بوونى خه دابهدى ى سهڕ ى هه رجى خ مى كوردستان بۆ سا  2021ر

 

  %7.5كان  ناكهوليه وهخواردن و خواردنه

  

وجلو به                                             % 10.3كان و تووتن  كهوليه وهخواردنه                                                        %  7.7رگ و پ

  

ى   دا                    %7.3 با نى، كارهمهخانوو، سووته كر   %7.5 هوكانى ناوماڵ و چاككردنهويستيهپ

                                 

  

  % 8.7 وهگواستنه                                                                                                  %9.5ندروستى  ته

            

  

% 8.0 رۆشنبيرى                                                                                              %8.9كان نيدييهيوهپه

                        

  

شتخانه                                                                                           % 8.1 ردهروهپه   % 6.7كان  چ

                                                                                                

  

  

  % 9.8كان جۆراوجۆره تگوزارييهو خزمه كا
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اى هه1ى خشته  ك مى كوردستان  هه وسان له: ت زگا به ر ى پار   و ساڵ   پ

 ساڵ   
ى ژماره
وانه   يىپ

ژه  ى وساندى هه ى سه ڕ
نه  ماى ر بنه سه  له ( سا

ى بنه      )2012تى ڕه سا
      

ژه  دى ى سه ڕ
ر سه  له (  وسانهه 
  ساڵ به ماى بنه

 ) ساڵ

  2009 90 9 -9 1 / 

مى كوردستان هه   ر

2010 91 6 -8 4 1 9 
2011 93 3 -6 7 7 2 
2012 100 0 0 2 9 
2013 102 9 2 9 12 8 
2014 116 1 16 1 0 7 
2015 102 2 -12 1 
2016 96 8 -3 2 -5 1 
2017 94 -6 -2 8 
2018 94 9 -5 1 0 9 
2019 95 7 -4 3 1 

  2020 96 2 -3 8 0 5 

  2021 103 5 3 5 7 5 

ر هه   ول

2015 102 6 2 6 / 

2016 94 2 -5 8 -8 2 

2017 93 8 -6 2 -0 5 

2018 96 -4 2 4 

2019 97 2 -2 8 1 2 

  2020 95 2 -4 8 -2 1 

  2021 102 6 2 6 7 8 

مانى   سل

2015 100 9 0 9 / 

2016 97 4 -2 6 -3 5 

2017 92 2 -7 8 -5 3 

2018 92 6 -7 4 0 4 

2019 94 -6 1 1 

  2020 95 3 -4 7 1 8 

  2021 102 9 2 9 2 

 دهوك

2015 105 5 / 

2016 99 7 -0 3 -5 

2017 98 1 -1 9 -1 7 

2018 97 7 -2 3 -0 4 

2019 97 5 -2 5 -0 2 

2020 98 -2 0 6 

 2021 106 1 6 1 8 2 

  



     2021 ىسا ۆ ب كوردستان مىرهه له  رهکاربهب ینرخ هییوانپ ەیژمار

13 
مى كوردستان ى ئامارى ههستهده ر  

 

ژه:  2ى خشته    ۆب مانزگاو پار  مرر ئاستى ههسه كان له كييهره سه شهبه  ۆب  زانرجى خخهدى ى سهڕ
 2021  ىسا

مى كوردستان هه   كانكييه رهسه  شه به ر ر هه   ول مانى    دهۆك سل
7 كانناكهولييه وه خواردن و خواردنه 5 7 4 7 4 7 7 

10 كان و تووتنكهوليه  وه خواردنه 3 11 4 9 1 10 9 
و جل و به 7 رگ و پ 7 7 6 7 5 8 1 

نى نيشته  ى خانوو، ئاو، كاره( بوونجشو با، كر
7 )نىمه سوته  3 6 4 7 5 8 4 

داويستيه  7 وهكانى ناو ماڵ و چاككردنه پ 5 7 4 7 5 7 7 

9 ندروستى ته  5 9 6 8 8 10 7 
8 وهگواستنه  7 8 8 8 6 8 6 

8 كانندييه وهپه  9 9 0 8 8 8 8 

8 ڕۆشنبيرى  0 7 4 8 8 7 4 
8 رده روهپه  1 7 9 9 3 6 3 

شتخانه 6 كانچ 7 7 0 7 2 5 2 
9 كانجوراوجۆره  گوزارييه ت و خزمهرسته كه  8 9 9 9 4 10 1 

اى گشتى  ك 100 ت 0 100 0 100 0 100 0 
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لكارى  اى ژماره 2ه ك وانه : ت نى هه ر لهكاربه يى نرخى به ى پ مى كوردستان بۆ سا  به  2021 –  2009ر
ى بنه  ى سا   2012 تى ڕه پ

  

لكارى  ژه 3  ه نه : ڕ نى  هه له ى گۆڕانى سا مى  كوردستان بۆ سا ى  2021 -2010ر ى سا تى  ڕهبنه به پ
2012  
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لكارى  ژه 4ه نه: ڕ ى ماى ر بنه سه له  ى گۆڕانى سا وسا شووتر راوورد به به ساڵ به ر هه(   جو ى پ  له )  سا
مى كوردستانهه وان    له   ر نىن     2021-2009  سا

  

  

لكارى  ايى : 5  ه ك وانه ژماره ت مى كوردستان بههه يى له ى پ ى به  ر ى  كان كيهره سه شهپ  2021بۆ سا
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لكارى  ژه : 6ه نه  دى ى سهڕ مى كوردستان به هه له گۆڕانى سا ى به ر ى  كيه رهسه شهپ   2021كان بۆ سا

  

  :  2021 ىسا له   تنربده وه خواره كانى شه به له  نرخ  ىوه رزبوونهبه

ژه  كان و تووتن به كهوليه  وه خواردنه  1  ، %17.32ى ڕ

ژه  كان بهراوجۆرهوج  تگوزاريه و خزمه رسته كه   2  ، % 14.34ى ڕ

ژه  به وهگواستنه   3  ، 14.315ى ڕ

ژه  ڕۆشنبيرى به   4  ، %12.75ى ڕ

داويستيه   5 ژه  به وهچاككردنه كانى ناوماڵ و پ  ، %8.31ى ڕ

ژه  كان بهناكهولييه وه خواردن و خواردنه  6  ، %5.62ى ڕ

ژه  ندروستى به ته   7  ، % 4.83 ىڕ

نى نيشته   8 بوون شو ى خانوو، ئاو، كاره( ج ژه به )نىمه با، سوته كر  . %3.17ى ڕ

تدى ده به وه ى خوارهشانه م بهله نرخ ى ه ونزم بوونه :  كر  

و بهجلوبه   1 ژه رگ و پ  ، %17.66ى ڕ

ژه به رده روهپه   2  ، %2.49ى ڕ
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شتخانه  3 ژه كان بهچ  ، %2.43ى ڕ

ژه  كان بهندييه يوه په   4   . %0.49ى ڕ

لكارى  وانه: ژماره 7 ه ى يه ى پ بوون لهى نيشته كهيى بۆ كر مى كوردستان و  ر ئاستى هه سه ج ر
زگاكان له  ى   پار   2021و   2020سا

  

83.3

75.9
81.7

98.5

88.7

82.5
86.5

95.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

م هه ر ر هه ول مانى سل ٢٠٢١دهۆك ٢٠٢٠



     2021 ىسا ۆ ب كوردستان مىرهه له  رهکاربهب ینرخ هییوانپ ەیژمار

18 
مى كوردستان ى ئامارى ههستهده ر  

 

لكارى  وانه ژماره راووردى به :  8ه زگاى هه لهى ى پ ر له پار نى   ول وان سا ى مانگ  به   2021و  2020ن   پ

لكارى   وانه ژمارهراووردى به: 9ه مانى له ى بۆى پ زگاى سل نى    پار وان سا ى مانگ به 2021و  2020ن   پ
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ى  به  2021و  2020 نىسا وانن له كۆده  زگاى پار ۆب  يىوانهى پژماره راووردى به  :10 لكارى ه    مانگ پ
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لكارى  ژه 11ه نه له : ڕ مى كوردستان هه ى گۆڕانى سا ى مانگه به   2021  ىبۆ سا ر   كانى ساڵپ
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  2021 ىسا له  بوون جى نيشتهكه شى يهبه  ۆب نه سا انىۆڕگ  ى ژه: ڕ 12 لكارى ه 

  

  

  

  

  

  

   

                                                                                                 

ژه  ى خانوو بهى نرخى كروه نزمبوونه    % 9.3  ىڕ

ژه  به ى خانوووهى نرخى چاككردنه وهرزبوونهبه              %  12.8 ىڕ

  

                                                                                         

  

ژه ى بهوهرزبوونهبه باى موليدهباى گشتى كارهنرخى ئاو كاره      ژه به )وتبنزين،غاز،نه(نى مهى نرخى سوتهوهرز بوونهبه           %33.9  ى ڕ   % 28.4ى  ڕ
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  كان خشته
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ش  هه    ژماركردنى ك

ژه   گرنگىبوونى  هۆى هه به ويسته   ,كانييه تگوزارو خزمه   يى كاڕ ش    پ ت  كانتگوزارييه و خزمه   كا بۆ  ك زان  مانگانه  كانىرجييهخه  به   ستن پشت به   به   دابنر وى كۆمه   له ى خ تى يه ڕووپ

زان له مى كوردستانعيراق و هه  و ئابوورى خ چووى كا و خزمه به ژماركردنىستى هه بهمه  به  ر زانرجيهگشت خه  لهكان تگوزارييه شى ت    .كانى خ

ش بۆ به  : 3ى خشته   2012 ىسا له  زانخ تىيهمه ۆئابوورى و ك  وىووپڕ ىپ به  كانكييهرهسه شهك

وى ئابوورى و كۆمه زن بهوه ى ڕووپ زان لهيهپ ى   تى خ          2012سا

products / serves Code ووپه  Kurdistan Region  Sul Erbil Duhok كانگ

Food and Non-Alcoholic Beverages 01 22.512 24.988 26.589 25.207 كانه ناكهولي ه وهخواردن و خواردن 

Alcoholic Beverages &Tobacco 02 0.889 0.286 0.312 0.414 كان و توتن ه كهولي هنيهمه خوارد 

Clothes and Footwear 03 الوو گرهجلوب  9.135 6.927 8.516 8.044 پ

Housing, Water, Electricity & LPG  04 17.483 21.336 17.44 18.895 نىهمه با و سوته خانوو, ئاو, كار 

House Supplies, Appliances & Maintenance 05 7.55 6.58 8.495 7.6 ه وهككردنچاو ڵكانى ناوماه داويستيپ 

Health 06 4.005 4.417 3.472 3.932 ندروستىهت 

Transportation 07 21.849 21.493 22.556 22.021 ه وه واستنگ 

Communications 08 3.166 2.86 2.587 2.801 كانه نديه يوپه 

Recreation and Culture 09 3.515 2.588 2.877 2.892 شنبيرى ۆر 

Education 10 0.819 0.856 0.487 0.688 ه رده روپه 

Restaurants 11 2.357 2.492 1.511 2.038 كانهشتخانچ 

   Misc. Services and Goods 12 6.72 5.177 5.158 5.468 كانه رۆجؤراو ج  ه وزارييگت هو خزمه رستهك 

      100.000 100.000 100.000 100.000 
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 2021ى سا ۆكوردستان ب  مىرههر لهكاربه نرخى به  يىوانه پ ى هژمار : 4ى خشته 

تشرينى   يلولئه ئاب  مووزته يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
مكهيه  

تشرينى  
مدووه  

كانوونى  
مكهيه  

ايى   ك ت
 گشتى

 96.9 100.6 101.6 99.9 98.1 98.4 95.1 95.34 96.7 95.2 94.8 94.0 93.4 كانناكهوليه  وه خواردن و خواردنه 1

 96.0 99.8 100.9 99.0 97.2 97.5 94.1 94.37 95.7 94.3 93.7 92.9 92.4 خواردن 11

هدانه 111  97.0 101.5 99.7 97.3 97.4 97.3 96.5 96.34 96.4 96.0 95.7 95.4 94.7 كانىمهرهه و به و

 96.8 102.2 102.6 98.8 97.5 97.0 96.1 96.07 95.9 94.2 94.3 93.8 92.7 گۆشت  112

 79.4 82.7 82.8 83.1 82.2 80.9 80.6 78.96 78.2 76.5 76.0 75.8 74.7 ماسى  113

 100.2 102.6 103.1 102.1 101.7 99.3 99.5 99.47 99.3 99.0 99.6 99.4 98.0 هلكو ه نير پهماست و  114

 103.3 107.8 106.8 103.3 103.7 103.0 104.3 104.48 104.7 103.5 102.9 97.5 97.0 وونڕيت و ه ز 115

 98.3 101.2 107.2 105.9 103.5 99.8 96.2 94.24 97.0 96.3 94.4 92.2 91.7 ه ميو 116

 85.8 88.9 91.4 91.6 86.2 92.7 79.1 82.15 87.5 83.9 82.4 82.0 82.2 ه وزهس 117

 104.2 105.2 105.1 104.9 104.3 104.7 104.6 104.40 103.9 104.0 103.3 103.0 103.2 كر ه كانى شهمهرهه و ب كر هش 118

 115.0 115.6 115.6 116.3 115.5 115.1 114.9 115.22 115.2 114.6 114.1 114.0 113.5 خواردن ىتر  ىكانه مهرههب 119

 120.8 120.8 120.9 121.2 121.2 121.6 120.6 119.87 121.7 120.1 121.3 120.9 119.1 كانه ناكهولي ه وهخواردن 12

 134.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 133.85 138.0 128.5 127.3 126.4 126.4 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 2

 99.6 104.0 103.1 102.4 101.5 100.7 100.3 99.81 99.5 98.3 95.8 94.1 95.2 وپو  گرهجلوب 3

 100.6 105.2 104.3 103.6 102.9 102.0 101.6 101.10 100.7 99.5 96.7 94.7 95.4 رگهجلوب 31

 107.5 111.2 110.8 110.8 110.8 110.0 109.1 107.70 106.9 106.4 102.4 101.4 102.6 رگبهى جلوه رستهك 311

 97.3 102.1 101.0 100.1 99.1 98.1 98.0 97.79 97.5 96.0 93.9 91.9 92.3 گ رهوزارى دوورينى جلوبگتهخزم 312
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  4ى وامى خشتهردهبه

تشرينى   يلولئه ئاب  تمموز  يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
 مكهيه

تشرينى  
 مدووه

كانونى  
 مكهيه

ايى   ك ت
 گشتى

313 
هى تر و وورده سته ركه   ى وا

 رگ جلو به   )كسيسوارات ئه( 

95.3 96.7 105.3 114.7 114.2 114.63 114.6 116.6 116.6 116.6 116.6 116.6 86.7 

 81.6 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 131.7 131.74 131.7 131.7 132.3 108.8 109.0 رگ شووشتنى جلوبه 314

و 32  77.9 98.4 97.4 96.8 95.2 94.4 93.5 93.51 93.7 93.0 92.1 91.5 95.0 پ

4 
نى نيشته  بوون شو ى  ( ج كر

 )نىمه با،سوتهخانوو,ئاو,كاره 

96.0 93.9 93.6 90.9 90.4 93.29 96.5 95.0 93.6 95.0 98.3 99.6 94.7 

ى خانوو  411  80.4 81.6 81.6 47.4 81.1 81.1 81.3 81.86 85.0 85.2 85.6 86.4 87.3 كر

رى و خزمه  وه چاككردنه 412  100.6 104.8 104.8 104.8 104.7 103.0 103.7 97.62 97.9 96.0 95.5 96.9 97.2 تگوزارى خانوو، چاود

 141.1 176.3 160.8 120.9 122.1 154.3 179.1 148.08 106.1 103.1 133.4 133.7 155.0 با دابينكردنى ئاو و كاره  413

 117.3 135.0 134.3 133.3 125.7 119.8 115.9 112.86 108.9 108.9 106.4 103.9 102.5 ) وت وغازگازوائيل,نه(نى مهسوته  414

داويستيه  5  97.7 99.8 99.5 99.3 98.6 97.9 97.6 97.53 97.2 96.9 96.2 96.2 95.9 وه كانى ناومال و چاككردنهپ

 93.4 94.5 94.3 94.1 93.8 93.7 93.7 93.66 93.2 93.0 92.3 92.4 92.5 ل لوپهخ و كه ِرايه 51

 101.2 104.2 103.7 103.6 102.6 101.3 100.7 100.63 100.4 100.0 99.3 99.2 98.7 لى ناوماڵ لو پهكه 52

 122.9 124.9 124.8 124.5 124.5 123.3 123.0 121.96 121.8 121.8 121.8 121.5 121.3 ندروستىته 6

 112.9 114.6 114.6 115.0 113.4 114.5 113.9 113.44 112.3 111.8 111.3 111.1 108.6 وه گواستنه  7

 115.0 115.6 115.6 115.6 115.0 115.0 115.1 114.71 114.5 114.7 114.6 114.6 115.5 كاننديه يوه په 8

 104.1 107.4 107.6 107.5 106.6 105.1 105.2 104.38 103.0 100.5 100.1 101.9 99.6 رۆشنبيرى  9

 105.5 118.5 104.4 104.4 104.4 104.4 104.4 104.36 104.2 104.2 104.2 104.2 104.2 رده روه په 10

شتخانه 11  86.8 88.2 88.2 88.2 88.0 87.7 87.8 86.71 85.5 85.4 85.6 85.5 84.6 كانچ

 126.6 129.6 130.6 127.6 126.8 127.3 128.0 128.42 127.5 123.8 121.4 123.7 124.4 كانجۆراو جۆره  تگوزارييهوخزمهرسته كه 12

اى گشتى 0 ك  103.5 106.70 106.54 105.31 104.10 104.48 103.80 103.01 102.41 101.64 101.55 101.39 101.13 ت
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 2021  ىسا ۆب رول هه زگاى پارر لهكاربه به  ىنرخ يىوانه پ ى هژمار : 5ى خشته 

تشرينى   يلولئه ئاب  مووزته يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
مكهيه  

تشرينى  
مدووه  

كانوونى  
مكهيه  

ايى   ك ت
 گشتى

 97.7 101.8 104.8 102.0 101.0 101.0 95.2 95.3 97.5 95.1 93.7 92.9 92.2 كانناكهوليه  وه خواردن و خواردنه 1

 96.9 101.0 104.1 101.3 100.3 100.3 94.4 94.5 96.6 94.2 92.7 91.9 91.3 خواردن 11

هدانه 111  96.7 102.3 98.5 98.5 98.2 98.2 96.4 96.3 96.2 94.9 93.9 93.9 93.2 كانىمهرهه و به و

 95.3 102.9 102.7 99.2 95.7 95.7 95.2 94.9 94.5 90.8 90.7 90.7 90.6 گۆشت  112

 92.9 100.9 100.9 100.0 93.9 93.9 93.9 90.4 88.8 88.6 87.7 87.7 87.7 ماسى  113

 100.9 103.0 102.8 101.3 100.8 100.8 102.8 100.5 99.9 101.5 100.6 102.0 94.7 هو هَيلك نير پهماست و  114

 101.7 103.1 103.0 103.0 100.7 100.7 104.4 104.4 103.9 102.6 99.7 98.1 97.2 وونڕيت و ه ز 115

 88.7 88.7 88.4 89.4 90.4 90.4 89.6 81.5 84.1 85.2 93.6 90.9 92.0 ه ميو 116

 81.2 88.5 85.9 87.0 80.0 80.0 69.1 70.7 80.1 78.4 86.3 83.5 84.6 ه وزهس 117

 101.2 103.1 103.1 103.1 101.9 101.9 101.5 101.2 100.5 100.7 98.9 98.9 99.1 كر ه كانى شهمهرهه و ب كر هش 118

 107.6 110.0 110.0 110.0 108.5 108.5 108.1 108.0 108.1 105.9 104.9 104.9 104.6 خواردن ىتر  ىكانه مهرههب 119

 123.1 124.2 124.2 124.2 124.2 124.2 120.8 119.5 124.7 124.7 123.6 123.6 118.8 كانه ناكهولي ه وهخواردن 12

 150.6 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 162.1 150.5 162.1 133.2 129.7 129.7 129.7 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 2

 100.1 106.5 104.2 104.2 102.7 102.7 101.7 101.4 100.1 97.1 92.9 92.5 94.8 وپو  گرهجلوب 3

 99.5 105.9 103.6 103.6 102.4 102.4 101.8 101.3 99.8 96.7 92.1 91.6 92.4 رگهجلوب 31

 95.3 99.2 98.1 98.1 96.4 96.4 96.4 95.7 94.8 94.2 91.2 91.2 92.0 رگبهى جلوه رستهك 311

 100.7 107.8 105.1 105.1 104.0 104.0 103.2 102.9 101.1 97.1 92.2 92.2 93.1 گ رهوزارى دوورينى جلوبگتهخزم 312
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  5ى وامى خشتهردهبه

تشرينى   يلولئه ئاب  تمموز  يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
 مكهيه

تشرينى  
 مدووه

كانونى  
 مكهيه

ايى   ك ت
 گشتى

313 
هى تر و وورده سته ركه   ى وا

 رگ جلو به   )كسيسوارات ئه( 
66.3 66.5 90.7 109.5 115.7 116.8 116.8 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 107.9 

 141.6 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 99.2 100.0 گ رهجلوب شووشتنى 314

و 32  103.5 110.2 107.6 107.6 104.1 104.1 101.5 101.5 101.5 99.7 97.5 97.5 108.9 پ

4 
نى نيشته  بوونشو   ىكر (  ج
 )نىه مهبا،سوته خانوو,ئاو,كار

88.7 86.1 85.2 82.0 80.9 81.9 85.6 83.8 83.8 81.9 85.3 87.2 84.4 

 75.9 73.3 73.7 73.6 72.5 72.5 72.5 72.5 79.1 79.1 79.1 80.6 82.7 ى خانوو كر  411

رى و ه وهاككردنچ  412  64.5 65.5 65.5 65.5 65.6 65.6 65.5 65.5 66.4 63.1 61.5 61.5 62.3 وزارى خانووگته خزم ، چاود

 158.1 195.9 173.7 136.2 174.5 174.5 197.7 156.4 125.5 115.6 143.6 143.6 160.3 با ه ئاو و كار ىدابينكردن 413

 101.8 112.4 109.8 107.2 103.3 103.3 101.7 99.8 99.5 99.5 97.7 95.9 92.0 ) وغاز وتهزوائيل,نگا(نى همه سوت 414

 98.0 100.8 100.7 100.6 98.8 98.8 98.0 98.0 97.7 97.0 95.0 94.9 95.2 ه وهككردنچاكانى ناومال و ه داويستيپ 5

 81.5 83.7 83.5 83.3 82.3 82.3 82.2 82.2 81.6 80.4 78.6 78.5 79.8 لپه لو ه و ك خهِراي 51

 111.9 115.2 115.2 115.2 112.8 112.8 111.4 111.4 111.3 111.1 108.9 108.9 108.2 ڵ لى ناوماپهلو هك 52

 126.2 128.6 128.6 128.2 127.9 127.9 127.5 125.0 123.4 124.6 124.0 124.1 124.1 ندروستىهت 6

 116.3 117.3 117.2 117.6 117.6 117.6 117.1 116.7 116.1 115.1 114.8 114.6 114.0 ه وه واستنگ 7

8 
 118.0 119.9 119.9 119.9 118.3 118.3 118.3 118.3 117.1 117.1 116.7 116.7 115.9 كانه نديه يوپه

9 
 98.0 99.6 100.0 100.9 100.8 100.8 101.1 99.8 98.5 95.1 94.0 95.6 90.3 شنبيرى ۆر

10 
 103.7 139.9 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 ه رده روپه

11 
 92.2 93.8 93.8 93.8 92.3 92.3 92.4 92.4 91.8 91.7 91.7 91.7 89.1 كانهشتخانچ

12 
 130.9 135.1 136.4 133.4 131.8 131.8 132.9 133.9 131.7 126.6 123.5 126.5 127.6 كانه رۆراو ج ۆج  هوزارييگتهوخزمه رستهك

0 
اى گشتى ك  102.6 105.9 105.8 104.3 104.1 104.1 102.9 101.8 101.7 100.5 100.1 100.2 100.2 ت
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مى كوردستان ى ئامارى ههستهده ر  
27 

 

  

  2021  ىسا ۆب مانىسل زگاى پارر لهكاربه به  ىنرخ يىوانه پ ى هژمار : 6ى خشته 

تشرينى   يلولئه ئاب  مووزته يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
مكهيه  

تشرينى  
مدووه  

كانوونى  
مكهيه  

ايى   ك ت
 گشتى

 96.0 97.3 97.4 97.63 96.0 96.0 94.9 95.8 95.9 95.3 95.3 95.3 95.3 كانناكهوليه  وه خواردن و خواردنه 1

 95.1 96.4 96.4 96.71 95.1 95.1 93.8 94.8 94.9 94.3 94.3 94.3 95.3 خواردن 11

هدانه 111  93.9 93.9 93.8 93.89 93.8 93.8 93.8 93.8 93.9 93.9 93.9 94.0 94.2 كانىمهرهه و به و

 94.8 96.0 96.0 94.70 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.8 95.1 95.1 گۆشت  112

 58.0 58.0 58.0 58.01 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 ماسى  113

 96.6 98.9 98.3 99.00 94.3 94.3 94.3 96.5 96.6 96.7 96.6 96.5 96.5 هو هَيلك نير پهماست و  114

 102.7 109.3 109.3 102.58 102.8 102.8 102.8 102.8 102.8 102.7 102.4 96.1 96.1 وونڕيت و ه ز 115

 100.1 101.2 107.2 105.95 99.8 99.8 96.2 94.2 97.0 96.3 101.6 100.8 100.8 ه ميو 116

 86.5 88.9 91.4 91.59 92.7 92.7 79.1 82.1 87.5 83.9 81.7 83.3 83.2 ه وزهس 117

 105.1 105.1 105.1 105.09 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.1 105.0 104.9 104.9 كر ه كانى شهمهرهه و ب كر هش 118

 128.4 128.5 128.5 128.45 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.5 128.4 128.4 128.2 خواردن ىتر  ىكانه مهرههب 119

 119.8 119.0 119.4 119.96 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 119.7 119.7 119.7 119.7 كانه ناكهولي ه وهخواردن 12

 117.4 117.4 117.4 117.36 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 117.4 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 2

 97.1 101.0 101.0 100.92 98.2 98.2 97.7 97.0 96.7 95.9 94.4 92.5 92.1 وپو  گرهجلوب 3

 99.3 103.4 103.4 103.30 100.6 100.6 100.1 99.2 98.9 97.9 96.1 94.0 93.5 رگهجلوب 31

 118.2 124.0 124.0 123.96 123.3 123.3 121.4 118.6 117.3 115.9 109.7 108.1 108.6 رگبهى جلوه رستهك 311

 90.8 94.4 94.4 94.19 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6 89.7 89.7 87.4 86.6 گ رهوزارى دوورينى جلوبگتهخزم 312
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  6ى ى خشتهوام ردهبه

كانونى    ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
 مدووه

تشرينى   يلولئه ئاب  تمموز  يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات 
 مكهيه

تشرينى  
 مدووه

كانونى  
 مكهيه

ايى   ك ت
 گشتى

313 
هى تر و وورده سته ركه   ى وا

 رگ جلو به   )كسيسوارات ئه( 
110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.1 110.11 110.1 110.1 110.1 

 132.4 132.9 132.9 132.85 132.9 132.9 132.9 132.9 132.9 132.9 134.1 129.6 129.6 گ رهجلوب شووشتنى 314

و 32  87.0 89.5 89.5 89.45 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.4 86.2 85.3 85.3 پ

4 
نى نيشته  بوونشو   ىكر (  ج
 )نىه مهبا،سوته خانوو,ئاو,كار

96.6 94.3 94.2 92.0 92.2 95.9 99.8 97.5 97.5 99.58 102.5 103.5 97.1 

 81.7 81.1 80.8 80.90 80.3 80.3 80.3 81.3 83.0 82.7 83.2 83.1 83.8 ى خانوو كر  411

412 
رى و ه وهاككردنچ  وزارى  گته خزم ، چاود

 خانوو
104.5 104.5 101.1 101.3 102.7 102.9 117.4 115.2 115.2 119.63 119.6 119.6 110.3 

 130.6 157.5 145.8 103.71 139.6 139.6 173.8 141.1 86.5 88.1 120.8 122.4 148.8 با ه ئاو و كار ىدابينكردن 413

 140.1 165.6 166.1 166.28 140.9 140.9 138.2 134.3 128.2 128.2 125.5 123.3 123.3 ) وغاز وتهزوائيل,نگا(نى همه سوت 414

 97.3 98.8 98.8 98.63 96.9 96.9 96.9 96.9 96.7 96.8 96.8 96.6 97.1 ه وهككردنچاكانى ناومال و ه داويستيپ 5

 103.3 103.4 103.4 103.22 103.2 103.2 103.3 103.2 103.0 103.2 103.5 103.4 103.2 ل پهلوه و ك خهِراي 51

 92.0 94.7 94.7 94.56 91.3 91.3 91.3 91.3 91.0 91.0 90.7 90.6 91.7 ڵ لى ناوماپهلو هك 52

 113.1 115.2 115.2 115.18 112.4 112.4 112.4 112.5 112.5 112.3 112.3 112.3 112.3 ندروستىهت 6

 111.6 114.1 114.1 114.52 113.6 113.6 113.1 112.5 110.8 110.3 109.5 108.9 103.9 ه وه واستنگ 7

 113.8 114.0 114.0 113.96 114.0 114.0 114.0 113.1 113.5 113.9 113.9 113.8 114.0 كانه نديه يوپه 8

 113.8 120.2 120.3 119.02 113.5 113.5 113.3 113.2 112.0 110.1 110.1 110.3 110.8 شنبيرى ۆر 9

 119.9 120.1 120.1 120.08 120.1 120.1 120.1 120.0 119.7 119.7 119.6 119.6 119.6 ه رده روپه 10

 92.7 92.6 92.6 92.59 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.9 92.9 92.9 كانهشتخانچ 11

 121.7 122.2 123.5 120.92 122.2 122.2 122.6 123.5 124.0 119.8 118.5 120.1 121.1 كانه رۆراو ج ۆج  هوزارييگتهوخزمه رستهك 12

اى گشتى 0 ك  102.9 105.7 105.6 105.09 103.5 103.5 103.5 102.9 101.8 101.2 101.2 101.0 100.4 ت
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وانه  ىه ژمار : 7ى خشته ى  ر لهكاربهبه  ى نرخيى پ زگاى دهۆك بۆ سا  2021پار

تشرينى   يلولئه ئاب  مووزته يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات  مكانونى دووه   ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
مكهيه  

تشرينى  
مدووه  

كانوونى  
مكهيه  

ايى   ك ت
 گشتى

 97.6 105.0 104.9 100.6 98.7 98.7 95.2 94.6 97.0 95.3 95.6 93.2 91.8 كانناكهوليه  وه خواردن و خواردنه 1

 96.5 104.3 104.2 99.8 97.7 97.7 93.9 93.4 95.9 94.4 94.4 92.0 90.5 خواردن 11

هدانه 111  103.5 114.7 112.9 102.1 102.3 102.3 101.7 101.3 101.7 102.0 101.9 100.4 98.6 كانىمهرهه و به و

 102.6 113.3 115.3 105.8 104.0 104.0 100.7 101.1 101.1 99.2 99.1 96.2 91.5 گۆشت  112

 98.2 100.8 101.1 103.8 103.9 103.9 102.5 100.8 99.8 92.7 91.7 90.9 85.7 ماسى  113

 105.4 109.0 113.0 109.1 106.5 106.5 104.3 103.5 103.7 99.2 103.6 100.7 105.9 هو هَيلك نير پهماست و  114

 106.5 112.5 108.4 105.0 107.3 107.3 107.1 107.9 109.7 106.6 109.1 99.3 98.3 وونڕيت و ه ز 115

 96.9 106.7 107.1 107.5 101.2 101.2 101.2 101.2 102.1 101.8 81.6 77.5 73.4 ه ميو 116

 83.5 84.9 85.2 89.4 88.3 88.3 81.5 85.6 85.6 82.2 77.3 76.9 76.5 ه وزهس 117

 107.7 109.0 108.2 107.4 108.4 108.4 108.8 108.2 106.9 107.2 106.9 106.1 106.3 كر ه كانى شهمهرهه و ب كر هش 118

 100.8 99.8 99.8 103.1 100.1 100.1 100.0 101.4 101.4 102.1 101.4 101.1 99.7 خواردن ىتر  ىكانه مهرههب 119

 119.2 118.7 118.7 118.7 120.5 120.5 121.5 120.1 120.1 113.3 120.6 118.8 118.6 كانه ناكهولي ه وهخواردن 12

 139.3 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 138.7 142.4 142.4 138.7 138.7 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 2

 103.1 105.8 105.3 102.4 102.2 102.2 102.8 102.6 103.8 105.0 103.5 100.0 101.5 وپو  گرهجلوب 3

 104.9 107.6 107.1 104.2 103.9 103.9 104.5 104.3 105.5 107.1 105.2 101.3 103.6 رگهجلوب 31

 106.4 106.1 106.1 106.1 106.1 106.1 106.2 106.2 106.6 107.9 106.4 105.3 108.0 رگبهى جلوه رستهك 311

 104.1 107.9 107.2 103.3 102.9 102.9 103.7 103.4 105.0 106.4 104.6 99.9 102.2 گ رهوزارى دوورينى جلوبگتهخزم 312
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  7ى وامى خشتهردهبه

كانونى    ىكالوهكى و رهگروپى سه ژ
 مدووه

تشرينى   يلولئه ئاب  تمموز  يران حوزه  ئايار  نيسان ئادار  شوبات 
 مكهيه

تشرينى  
 مدووه

كانونى  
 مكهيه

ايى   ك ت
 گشتى

313 
هى تر و وورده سته ركه   ى وا

 رگ جلو به   )كسيسوارات ئه( 

113.9 119.8 119.8 131.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 119.8 120.3 

 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 84.0 83.7 گ رهجلوب شووشتنى 314

و 32  94.3 96.7 96.0 93.4 93.9 93.9 94.4 94.2 95.1 94.8 94.8 93.4 91.1 پ

4 
نى نيشته  بوونشو   ىكر (  ج
 )نىه مهبا،سوته خانوو,ئاو,كار

108.8 105.9 105.9 103.3 102.6 106.7 108.0 108.5 108.5 107.4 111.0 112.2 107.4 

 98.5 96.1 95.9 96.0 96.5 96.5 97.6 98.1 98.4 99.8 100.6 102.2 104.1 ى خانوو كر  411

412 
رى و ه وهاككردنچ  وزارى  گته خزم ، چاود

 خانوو

139.6 139.4 139.5 139.3 139.8 139.5 139.3 140.1 140.1 140.1 140.1 140.1 139.7 

 145.8 180.6 168.7 129.1 150.2 150.2 159.3 148.1 112.3 111.7 141.2 139.5 158.2 با ه ئاو و كار ىدابينكردن 413

 96.3 112.5 112.7 112.3 106.1 106.1 96.0 92.7 87.0 87.0 83.8 79.7 79.5 ) وغاز وتهزوائيل,نگا(نى همه سوت 414

 97.8 100.3 98.9 98.5 98.3 98.3 98.1 98.0 97.4 96.8 97.2 97.3 94.9 ه وهككردنچاكانى ناومال و ه داويستيپ 5

 93.7 94.6 94.2 93.8 93.6 93.6 93.9 93.9 93.3 93.5 93.0 93.6 92.6 لپه لو ه و ك خهِراي 51

 101.1 104.7 102.6 102.2 102.0 102.0 101.4 101.3 100.7 99.4 100.6 100.2 96.7 ڵ لى ناوماپهلو هك 52

 136.2 137.8 137.3 136.4 136.6 136.6 136.2 135.2 137.2 135.6 136.7 134.8 134.2 ندروستىهت 6

 110.3 111.5 111.5 111.4 111.1 111.1 110.4 110.0 109.3 109.3 109.1 109.4 109.0 ه وه واستنگ 7

 112.5 111.6 111.6 111.6 111.8 111.8 111.9 111.9 112.1 112.3 112.4 112.6 118.0 كانه نديه يوپه 8

 94.4 95.4 95.5 95.9 95.9 95.9 96.0 94.8 93.1 90.7 90.8 95.6 93.0 شنبيرى ۆر 9

 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.8 ه رده روپه 10

 66.5 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 66.1 61.4 61.4 61.4 61.1 61.1 كانهشتخانچ 11

 129.2 134.9 134.9 130.9 129.9 129.9 130.7 129.1 127.3 126.9 123.6 126.0 125.6 كانه رۆراو ج ۆج  هوزارييگتهوخزمه رستهك 12

اى گشتى  0 ك  106.1 109.9 109.5 107.3 106.9 106.9 106.0 105.2 104.7 104.4 104.6 104.0 104.1 ت
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  2020  مكه يه مانگى ششه ۆب كوردستان مىرههله مانگانه  رانىۆگ اى كت : 8ى خشته 

  

  

  كان كيهرهسه گروپه  ژ
كانونى  

م هكهي
2020       

كانونى  
م  هدوو

2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

كانونى  
م  هدوو

2021 

شوبات  
2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

شوبات  
2021 

2ئادار
021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

2ئادار
021  

نيسان
2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

نيسان
2021 

202رائاي
1 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

20ئايار
21 

يرا ه حوز
 2021ن

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

01 
  ه وهخواردن و خواردن

 كانهناكهولي

94.8 93.4 -1.4 93.4 94.0 0.6 94.0 94.8 0.8 94.8 95.2 0.5 95.2 96.7 1.5 96.7 95.3 -1.4 

 3.0- 133.8 138.0 7.4 138.0 128.5 1.0 128.5 127.3 0.7 127.3 126.4 0.0 126.4 126.4 1.2- 126.4 128.0 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 02

وو رگجلوبه 03  0.3 99.8 99.5 1.2 99.5 98.3 2.6 98.3 95.8 1.8 95.8 94.1 1.1- 94.1 95.2 1.0 95.2 94.3 پ

04 
 بوونج نيشته  نىشو     
 )نىه مهبا،سوته ,ئاو,كارێكر (

92.5 96.0 3.8 96.0 93.9 -2.2 93.9 93.6 -0.4 93.6 90.9 -2.9 90.9 90.4 -0.5 90.4 93.3 3.2 

05 
ماَل كانى ناوه داويستيپ
 ه وهاككردنچ و

94.0 95.9 2.1 95.9 96.2 0.3 96.2 96.2 0.0 96.2 96.9 0.7 96.9 97.2 0.3 97.2 97.5 0.3 

 0.1 122.0 121.8 0.0 121.8 121.8 0.0 121.8 121.8 0.3 121.8 121.5 0.2 121.5 121.3 0.7 121.3 120.4 ندروستىهت 06

 1.0 113.4 112.3 0.5 112.3 111.8 0.4 111.8 111.3 0.3 111.3 111.1 2.2 111.1 108.6 4.4 108.6 104.1 ه وه واستنگ 07

 0.2 114.7 114.5 0.2- 114.5 114.7 0.1 114.7 114.6 0.0 114.6 114.6 0.8- 114.6 115.5 0.5- 115.5 116.1 كانه نديه يوپه 08

 1.3 104.4 103.0 2.6 103.0 100.5 0.4 100.5 100.1 1.7- 100.1 101.9 2.3 101.9 99.6 1.3 99.6 98.3 شنبيرى ۆرِ  09

 0.1 104.4 104.2 0.0 104.2 104.2 0.0 104.2 104.2 0.0 104.2 104.2 0.0 104.2 104.2 0.1 104.2 104.1 ه رده روهث 10

 1.5 86.7 85.5 0.0 85.5 85.4 0.2- 85.4 85.6 0.1 85.6 85.5 1.1 85.5 84.6 1.5- 84.6 85.9 كانهشتخانچ 11

12 
  هوزارييگتهخزم و ه رستهك

 كانه جۆراوجۆر

121.7 124.4 2.2 124.4 123.7 -0.6 123.7 121.4 -1.9 121.4 123.8 2.0 123.8 127.5 3.0 127.5 128.4 0.7 

 0.6 103.01 102.41 0.8 102.41 101.64 0.1 101.64 101.55 0.2 101.55 101.39 0.3 101.39 101.13 1.7 101.13 99.5 شتىگ تَيكراى  00
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  2021  مدووه  مانگى ششه ۆب كوردستان مىرههله مانگانه  رانىۆگ اى كت : 9ى خشته 

 

  

  كان كيهرهسه گروپه  ژ
حوزيران 

2021 
مووزهت

2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

مووزته
2021 

20ئاب 
21 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

20ئاب 
21 

يلولئه
2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

يلولئه
2021 

تشرينى  
2مهكهي

021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

تشرينى  
2مهكهي

021 

تشرين
ى  
مهدوو

2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 

تشرينى  
20مهدوو

21 

كانونى  
مهكهي

2021 

كراى  ت
گۆڕانى  
  مانگانه 

% 
 1.0- 100.6 101.6 1.8 101.6 99.9 1.8 99.9 98.1 0.3- 98.1 98.42 3.5 98.4 95.1 0.3- 95.1 95.3 كانه ناكهولي  ه وهخواردن و خواردن 01

 0.0 138.0 138.0 0.0 138.0 138.0 0.0 138.0 138.0 0.0 138.0 137.99 0.0 138.0 138.0 3.1 138.0 133.8 كان و توتن ه كهولي ه وهخواردن 02

وو رگجلوبه 03  0.9 104.0 103.1 0.7 103.1 102.4 0.9 102.4 101.5 0.8 101.5 100.68 0.4 100.7 100.3 0.5 100.3 99.8 پ

04 
 بوونج نيشته  نىشو     
 )نىه مهبا،سوته ,ئاو,كارێكر (

93.3 96.5 3.5 96.5 95.0 -1.5 95.02 93.6 -1.5 93.6 95.0 1.5 95.0 98.3 3.5 98.3 99.6 1.3 

05 
ماَل كانى ناوه داويستيپ
 ه وهاككردنچ و

97.5 97.6 0.0 97.6 97.9 0.3 97.89 98.6 0.8 98.6 99.3 0.7 99.3 99.5 0.2 99.5 99.8 0.4 

 0.1 124.9 124.8 0.3 124.8 124.5 0.0 124.5 124.5 1.0 124.5 123.26 0.2 123.3 123.0 0.9 123.0 122.0 ندروستىهت 06

 0.0 114.6 114.6 0.3- 114.6 115.0 1.3 115.0 113.4 0.9- 113.4 114.48 0.5 114.5 113.9 0.4 113.9 113.4 ه وه واستنگ 07

 0.0 115.6 115.6 0.0 115.6 115.6 0.5 115.6 115.0 0.0 115.0 115.04 0.0 115.0 115.1 0.3 115.1 114.7 كانه نديه يوپه 08

 0.2- 107.4 107.6 0.1 107.6 107.5 0.8 107.5 106.6 1.5 106.6 105.08 0.1- 105.1 105.2 0.8 105.2 104.4 شنبيرى ۆڕ 09

 13.5 118.5 104.4 0.0 104.4 104.4 0.0 104.4 104.4 0.0 104.4 104.39 0.0 104.4 104.4 0.0 104.4 104.4 ه رده روپه 10

 0.0 88.2 88.2 0.0 88.2 88.2 0.3 88.2 88.0 0.3 88.0 87.72 0.0 87.7 87.8 1.2 87.8 86.7 كانهشتخانچ 11

12 
  هوزارييگتهخزم و ه رستهك

 كانه جۆراوجۆر
128.4 128.0 -0.3 128.0 127.3 -0.6 127.33 126.8 -0.4 126.8 127.6 0.6 127.6 130.6 2.4 130.6 129.6 -0.7 

 0.1 106.7 106.54 1.2 106.54 105.31 1.2 105.3 104.1 0.38- 104.1 104.48 0.7 104.48 103.80 0.76 103.80 103.01 شتىگ كراى ت 00
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  2021 2020 مكه يه مانگى ششه ۆب كوردستان مىرههله  نه سا رانىۆگ اى كت : 10ى خشته 

  

 كان كيهرهسه گروپه ژ
كانونى  

  مدووه 
2020 

كانون
ى  
  مدووه 

2021 

كراى  ت

گۆِرانى  

 % ساالنة 

شوب 
  ات

2020 

  شوبات 
2021 

كراى  ت

گؤڕانى  

 %  ساالنه

  ئادار
2020 

  ئادار
2021 

تَيكراى  

گؤڕانى  

 %  ساالنه

  نيسان
2020 

  نيسان
2021 

ايى  ك ت

گۆڕانى  

نه         سا

% 

  ئايار
2020 

  ئايار
2021 

كراى  ت

گؤڕانى  

 %  ساالنه

  يرانحوزه 
2020 

  يرانحوزه 
2021 

كراى  ت

گؤڕانى  

 %  ساالنه

01 
  ه وهخواردن و خواردن

 كانهناكهولي
91.4 93.4 2.2 91.7 94.0 2.5 94.0 94.8 0.8 94.9 95.2 0.4 91.8 96.7 5.3 89.3 105.0 17.5 

02 
كان و ه كهولي ه وهخواردن

 توتن 
118.7 126.4 6.5 119.6 126.4 5.7 119.6 127.3 6.4 119.6 128.5 7.4 117.1 138.0 17.8 123.3 138.7 12.4 

ورگ وجلوبه 03  11.8 105.8 94.7 7.1 99.5 92.9 6.3 98.3 92.5 3.6 95.8 92.5 2.2 94.1 92.1 2.8 95.2 92.6 پ

04 

 بوونج نيشته  نىشو  
نىه مهبا،سوته ,ئاو,كارىكر (
( 

95.1 96.0 1.0 95.8 93.9 -2.0 94.1 93.6 -0.6 90.7 90.9 0.2 90.7 90.4 -0.3 106.9 112.2 5.0 

05 
كانى ناوماَل ه داويستيپ
 ه وهاككردنچ و

90.8 95.9 5.6 99.2 96.2 -3.1 90.7 96.2 6.1 89.0 96.9 8.9 91.0 97.2 6.9 89.5 100.3 12.0 

 18.0 137.8 116.8 3.9 121.8 117.3 4.7 121.8 116.3 4.8 121.8 116.3 4.4 121.5 116.3 4.6 121.3 115.9 ندروستىهت 06

 14.9 111.5 97.0 12.7 112.3 99.7 10.5 111.8 101.2 9.7 111.3 101.5 9.5 111.1 101.4 14.9 108.6 94.6 ه وه واستنگ 07

 0.6- 111.6 112.3 3.0- 114.5 118.0 3.8- 114.7 119.2 3.9- 114.6 119.2 3.9- 114.6 119.2 3.2- 115.5 119.3 كانه نديه يوپه 08

 3.6 95.4 92.1 11.2 103.0 92.7 10.4 100.5 91.0 9.9 100.1 91.1 11.9 101.9 91.0 8.7 99.6 91.6 شنبيرى ۆرِ  09

 25.5- 80.6 108.3 3.9- 104.2 108.5 3.8- 104.2 108.3 3.8- 104.2 108.3 3.8- 104.2 108.3 4.1- 104.2 108.7 ه رده روپه 10

 20.6- 70.9 89.3 5.6- 85.5 90.5 7.1- 85.4 91.9 6.9- 85.6 91.9 7.3- 85.5 92.3 11.0- 84.6 95.0 كانهشتخانچ 11

12 
  هوزارييگتهخزم و ه رستهك

 كانه جۆراوجۆر
101.5 124.4 22.5 105.0 123.7 17.8 105.2 121.4 15.4 106.9 123.8 15.8 107.7 127.5 18.4 109.5 134.9 23.3 

 8.0 103.01 95.3 5.8 102.41 96.8 4.7 101.64 97.1 4.2 101.55 97.5 4.4 101.39 97.1 4.7 101.13 96.6 شتىگ تَيكراى  00
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نه  : 11ى خشته  اى گۆرانى سا ك مى كوردستان بۆ شهههله  ت   2021 2020م ش مانگى دووه ر

  

 كان كيهرهسه گروپه ژ

  مووزهت

2020 

  مووزهت

2021 
ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه  % سا

  ئاب

2020 

  ئاب 

2021 
ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه  %  سا

  يلولهئ

2020 

  يلولهئ

2021 
ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه  % سا

تشرينى  

  مهكهي

2020 

تشرينى  

  مهكهي

2021 

ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه  % سا

تشرينى  

  مهدوو

2020 

تشرينى  

  مهدوو

2021 

ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه  % سا

كانونى  

  مهكهي

2020 

كانونى  

  مهكهي

2021 

ايى   ك ت

گۆڕانى  

نه              % سا

01 
  ه وهخواردن و خواردن

 كانهناكهولي
88.74 100.59 13.4 89.7 98.42 9.8 90.9 98.1 8.0 91.6 99.9 9.0 92.5 101.6 9.9 94.8 100.6 6.2 

02 
كان و ه كهولي ه وهخواردن

 توتن 
123.35 137.99 11.9 123.3 137.99 11.9 119.1 138.0 15.8 119.1 138.0 15.8 119.1 138.0 15.8 128.0 138.0 7.8 

ورگ وجلوبه 03  10.4 104.0 94.3 10.2 103.1 93.6 9.3 102.4 93.7 7.7 101.5 94.3 6.4 100.68 94.7 9.6 104.02 94.91 پ

04 
  بوونج نيشته  نى شو   
نىه مهبا،سوته ,ئاو,كارىكر (
( 

92.17 99.58 8.0 90.2 95.02 5.3 89.8 93.6 4.3 88.0 95.0 8.0 88.8 98.3 10.7 92.5 99.6 7.6 

05 
كانى ناوماَل ه داويستيپ
 ه وهاككردنچ و

89.52 99.84 11.5 89.4 97.89 9.5 88.9 98.6 11.0 89.1 99.3 11.4 88.9 99.5 12.0 94.0 99.8 6.2 

 3.7 124.9 120.4 6.1 124.8 117.6 5.7 124.5 117.7 5.7 124.5 117.7 4.6 123.26 117.8 6.9 124.94 116.86 ندروستىهت 06

 10.1 114.6 104.1 17.7 114.6 97.3 18.6 115.0 96.9 16.9 113.4 97.0 18.1 114.48 97.0 17.7 114.64 97.38 ه وه واستنگ 07

 0.5- 115.6 116.1 2.1 115.6 113.2 2.1 115.6 113.2 2.4 115.0 112.3 2.5 115.04 112.3 2.9 115.56 112.25 كانه نديه يوپه 08

 9.2 107.4 98.3 17.7 107.6 91.4 16.7 107.5 92.1 15.6 106.6 92.2 13.9 105.08 92.2 16.4 107.38 92.24 شنبيرى ۆرِ  09

 13.8 118.5 104.1 5.9- 104.4 110.9 3.6- 104.4 108.3 3.6- 104.4 108.3 3.6- 104.39 108.3 9.4 118.48 108.27 ه رده روپه 10

 2.7 88.2 85.9 3.3 88.2 85.4 3.3 88.2 85.4 3.0 88.0 85.4 2.7 87.72 85.4 1.2- 88.25 89.29 كانهشتخانچ 11

12 
  هوزارييگتهخزم و ه رستهك

 كانه جۆراوجۆر
112.72 129.63 15.0 114.7 127.33 11.0 113.1 126.8 12.1 114.1 127.6 11.8 114.8 130.6 13.8 121.7 129.6 6.5 

 7.3 106.7 99.5 11.6 106.54 95.5 10.8 105.3 95.0 9.4 104.1 95.17 9.8 104.48 95.1 11.9 106.70 95.32 شتىگ تَيكراى  00
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  كانى نرخه وه كۆكردنه فۆرمى 

CODE ITEM_LDSCP PERIOD 
PRIC

E1 
PRICE2 PRICE3 PRICE4 PRICE5 

District 
Name 

 Center      10-1 رز تجاري بسمتي فل / هندي  0111021-

 Center      10-1 / هندي  1121رز تجاري (دعوة) بسمتي سيال  0111022-
 Center      10-1 / هندي 1121ذهب/رويال ستاليون رز تجاري بسمتي ابو عربة  0111023-

 Center      10-1 رز عنبر فل / محلي  0111031-

 Center      10-1 رز عنبر عراقي درجة اولى(نفيس) / محلي  0111032-

 Center      10-1 طحين حنطة أسمر تجاري  0111051-

 Center      10-1 كغم) / تركي 1مايعادله(كيس طحين حنطة ابيض تجاري زير او  0111061-

-0111062 
كغم) /  2طحين حنطة ابيض تجاري الجنان او مايعادله(كيس 

 اماراتي 
1-10      Center 

 Center      10-1 برغل خشن / تركي  0111071-
 Center      10-1 حبية / تركي  0111081-
 Center      10-1 جريش حنطة / تركي  0111091-

 Center      10-1 معكروني مكيسة (زير) / تركي  0111101-

 Center      10-1 معكروني مكيسة (الغزال) / اردني  0111102-

 Center      10-1 اسباكتي مكيسة (زير) / تركي  0111103-

 Center      10-1 اسباكتي مكيسة (الغزال) / اردني  0111104-

 Center      10-1 مكيسة (زير) / تركي شعرية   0111105-

 Center      10-1 غذاء اطفال تجاري (سيرالك) ارز / اسباني  0111111-
 Center      10-1 خبز افران / محلي  0111121-
 Center      10-1 صمون حجري حجم اعتيادي / محلي  0111131-
 Center      10-1 صمون كهربائي حجم اعتيادي / محلي  0111132-
 Center      10-1 قالب كيك دائري حجم وسط مع الكريمة /محلي  0111141-

-0111142 
قطعة كيكة صغيرة واحدة مع الكريمة وبدون تغليف ومن محل  

 معجنات /محلي 
1-10      Center 

 Center      10-1 مغلف) / تركي 2( يحتوي  ETIبسكت بيتي بور عالمة  0111151-

 Center      10-1 / تركي   ETIقطعة) عالمة  13) رول بالجلي ( CiNبسكت (  0111152-

 Center      10-1 كعك بالدهن سادة / محلي  0111161-

 Center      10-1 كعك بالسمسم / محلي  0111162-

 Center      10-1 لحم غنم طازج /محلي  0112011-

 Center      10-1 محلي /لحم بقر طازج (بدون عظم )   0112021-

 Center      10-1 دجاج مجمد ساديا / برازيلي  0112031-

 Center      10-1 دجاج مجمد كاسكن اوغلو / تركي  0112032-

 Center      10-1 افخاد دجاج  / امريكي  0112041-

 Center      10-1 صدور دجاج بانفيت (ماعون فلين) / تركي  0112042-
 Center      10-1 لحم معلب النشون بقري(التغذية) / لبناني  0112051-
 Center      10-1 همبركر لحم جاهز امريكانا / سعودي  0112061-

 Center      10-1 كبة برغل حجم وسط بدون كشمش / محلي  0112062-

 Center      10-1 سمك طازج كارب سمتي /محلي  0113011-

 Center      10-1 مجمد  فيليه (الفاخر)/ اردني اومايعادله سمك  0113021-

 Center      10-1 سمك مجمد كارب/ مينمار  0113022-

 Center      10-1 سمك معلب سردين ميلو / مغربي اومايعادله  0113031-

 Center      10-1 سمك معلب تونة زهري سيبلو/ فيتنام 0113032-

 Center      10-1 الصافي / سعودي حليب طازج   0114011-

-0114031 
حليب مجفف تجاري المدهش كامل الدسم اومايعادله / سلطنة  

 عمان 
1-10      Center 

 Center      10-1 حليب مجفف تجاري نيدو مدعم كامل الدسم (نستلة)/ اماراتي  0114032-
 Center      10-1 حليب مكثف محلى مشبع (الفجر) / سنغافورة  0114041-
 Center      10-1 (نستلة)/ فرنسي 2حليب اطفال كيكوز 0114051-
 Center      10-1 / فيتنامي  1حليب اطفال دياالك 0114052-
 Center      10-1 غم) اومايعادله / محلي  900لبن كانون (علبة بالستك  0114061-
 Center      10-1 اومايعادله / محلي غم)  900لبن مرسين (علبة بالستك  0114062-
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 Center      10-1 لبن اكتيفيا / سعودي  0114071-
 Center      10-1 جبن كيري / فرنسي  0114081-
 Center      10-1 جبن كرافت (تشادر) / بحريني  0114082-
 Center      10-1 قيمر عرب (محلي)  0114091-
 Center      10-1 يعادله / دانماركي زبدة لورباك او ما  0114101-
 Center      10-1 زبدة المراعي او ما يعادله / سعودي  0114102-
 Center      10-1 قشطة اولكر / تركي  0114111-
 Center      10-1 قشطة الصافي (علبة ) / سعودي  0114112-
 Center      10-1 بيض احمر حجم كبير / محلي  0114121-
 Center      10-1 بيض ابيض حجم كبير / ايراني او مايعادله  0114122-
 Center      10-1 غم / مصري  750دهن نباتي تجاري (جنة) علبة معدنية  0115021-
 Center      10-1 لتر/ سعودي   2دهن نباتي تجاري (مازوال) علبة معدنية  0115022-
 Center      10-1 لتر/ تركي  1قنينة بالستك زيت نباتي تجاري (زير)  0115041-
 Center      10-1 لتر/ سعودي   1.8زيت نباتي تجاري (عافية) قنينة بالستك  0115042-
 Center      10-1 زيت الزيتون زير / تركي  0115051-
 Center      10-1 راشي اسوفي او مايعادله / محلي  0115061-
 Center      10-1 غم / تركي 300علبة بالستك راشي توناس  0115062-
 Center      7-1 برتقال / مستورد  0116011-
 Center      14-8 برتقال / مستورد  0116011-
 Center      21-15 برتقال / مستورد  0116011-
 Center      28-22 برتقال / مستورد  0116011-
 Center      7-1 نومي حامض / مستورد  0116021-
 Center      14-8 نومي حامض / مستورد  0116021-
 Center      21-15 نومي حامض / مستورد  0116021-
 Center      28-22 نومي حامض / مستورد  0116021-
 Center      7-1 اللنكي / مستورد  0116031-
 Center      14-8 اللنكي / مستورد  0116031-
 Center      21-15 مستورد اللنكي /  0116031-
 Center      28-22 اللنكي / مستورد  0116031-
 Center      7-1 خوخ /مستورد  0116041-
 Center      14-8 خوخ /مستورد  0116041-
 Center      21-15 خوخ /مستورد  0116041-
 Center      28-22 خوخ /مستورد  0116041-
 Center      7-1 مستورد آلو بالو /  0116051-
 Center      14-8 آلو بالو / مستورد  0116051-
 Center      21-15 آلو بالو / مستورد  0116051-
 Center      28-22 آلو بالو / مستورد  0116051-
 Center      7-1 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله  0116061-
 Center      14-8 أحمر / ايراني أو مايعادله تفاح حجم كبير  0116061-
 Center      21-15 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله  0116061-
 Center      28-22 تفاح حجم كبير أحمر / ايراني أو مايعادله  0116061-
 Center      7-1 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد  0116062-
 Center      14-8 كبير أصفر / مستورد تفاح حجم  0116062-
 Center      21-15 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد  0116062-
 Center      28-22 تفاح حجم كبير أصفر / مستورد  0116062-
 Center      7-1 بطيخ /محلي  0116071-
 Center      14-8 بطيخ /محلي  0116071-
 Center      21-15 بطيخ /محلي  0116071-
 Center      28-22 بطيخ /محلي  0116071-
 Center      7-1 رقي / محلي  0116081-
 Center      14-8 رقي / محلي  0116081-
 Center      21-15 رقي / محلي  0116081-
 Center      28-22 رقي / محلي  0116081-
 Center      7-1 رقي مخطط / ايراني  0116082-
 Center      14-8 رقي مخطط / ايراني  0116082-
 Center      21-15 رقي مخطط / ايراني  0116082-
 Center      28-22 رقي مخطط / ايراني  0116082-
 Center      7-1 رمان/محلي  0116091-
 Center      14-8 رمان/محلي  0116091-
 Center      21-15 رمان/محلي  0116091-
 Center      28-22 رمان/محلي  0116091-
 Center      7-1 عنب حلواني / مستورد  0116101-
 Center      14-8 عنب حلواني / مستورد  0116101-
 Center      21-15 عنب حلواني / مستورد  0116101-
 Center      28-22 عنب حلواني / مستورد  0116101-
 Center      7-1 مستورد عنب اسود /   0116102-
 Center      14-8 عنب اسود / مستورد  0116102-
 Center      21-15 عنب اسود / مستورد  0116102-
 Center      28-22 عنب اسود / مستورد  0116102-
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 Center      7-1 موز نوعية جيدة حجم كبير  0116111-
 Center      14-8 موز نوعية جيدة حجم كبير  0116111-
 Center      21-15 موز نوعية جيدة حجم كبير  0116111-
 Center      28-22 موز نوعية جيدة حجم كبير  0116111-
 Center      7-1 كمثرى (عرموط) / مستورد  0116121-
 Center      14-8 كمثرى (عرموط) / مستورد  0116121-
 Center      21-15 كمثرى (عرموط) / مستورد  0116121-
 Center      28-22 كمثرى (عرموط) / مستورد  0116121-
 Center      7-1 تمر طازج (زهدي) رطب صيفي/ محلي  0116131-
 Center      14-8 تمر طازج (زهدي) رطب صيفي/ محلي  0116131-
 Center      21-15 تمر طازج (زهدي) رطب صيفي/ محلي  0116131-
 Center      28-22 (زهدي) رطب صيفي/ محلي تمر طازج  0116131-
 Center      7-1 تمر طازج (خستاوي) رطب صيفي / محلي  0116132-
 Center      14-8 تمر طازج (خستاوي) رطب صيفي / محلي  0116132-
 Center      21-15 تمر طازج (خستاوي) رطب صيفي / محلي  0116132-
 Center      28-22 (خستاوي) رطب صيفي / محلي تمر طازج  0116132-

 Center      10-1 غم) /تركي  200زيتون معلب زير (ماعون  0116141-

 Center      10-1 كشمش (كيلو غرام) /ايراني  0116151-

 Center      10-1 تمور مكبوسة كربالء (كيلو   0116161-

 Center      10-1 لوز مقشر (كيلو غرام) /امريكي  0116171-
 Center      10-1 جوز مقشر (كيلو غرام) /امريكي  0116181-
 Center      10-1 فستق حلبي مالح (كيلو غرام) /ايراني  0116191-

 Center      10-1 فستق عبيد (كيلو غرام) /صيني  0116201-

 Center      10-1 حب شمس خشن (كيلو غرام) /كندي  0116211-
 Center      7-1 طماطة / محلي(كيلو غرام)  0117011-
 Center      14-8 طماطة / محلي(كيلو غرام)  0117011-
 Center      21-15 طماطة / محلي(كيلو غرام)  0117011-
 Center      28-22 طماطة / محلي(كيلو غرام)  0117011-
 Center      7-1 طماطة / مستورد (كيلو غرام)  0117012-
 Center      14-8 طماطة / مستورد (كيلو غرام)  0117012-
 Center      21-15 طماطة / مستورد (كيلو غرام)  0117012-
 Center      28-22 طماطة / مستورد (كيلو غرام)  0117012-
 Center      7-1 باميا  (كيلو غرام)  0117021-
 Center      14-8 باميا  (كيلو غرام)  0117021-
 Center      21-15 باميا  (كيلو غرام)  0117021-
 Center      28-22 باميا  (كيلو غرام)  0117021-
 Center      7-1 باذنجان نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117031-
 Center      14-8 باذنجان نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117031-
 Center      21-15 غرام) باذنجان نوعية جيدة (كيلو  0117031-
 Center      28-22 باذنجان نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117031-
 Center      7-1 شجر ابيض نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117041-
 Center      14-8 شجر ابيض نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117041-
 Center      21-15 شجر ابيض نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117041-
 Center      28-22 شجر ابيض نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117041-
 Center      7-1 لوبيا خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117051-
 Center      14-8 لوبيا خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117051-
 Center      21-15 لوبيا خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117051-
 Center      28-22 لوبيا خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117051-
 Center      7-1 باقالء خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117061-
 Center      14-8 باقالء خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117061-
 Center      21-15 باقالء خضراء /محلي (كيلو غرام)  0117061-
 Center      28-22 (كيلو غرام) باقالء خضراء /محلي  0117061-
 Center      7-1 فاصوليا خضراء/ محلي (كيلو غرام) 0117071-
 Center      14-8 فاصوليا خضراء/ محلي (كيلو غرام) 0117071-
 Center      21-15 فاصوليا خضراء/ محلي (كيلو غرام) 0117071-
 Center      28-22 فاصوليا خضراء/ محلي (كيلو غرام) 0117071-
 Center      7-1 قرنابيط /محلي  (كيلو غرام)  0117081-
 Center      14-8 قرنابيط /محلي  (كيلو غرام)  0117081-
 Center      21-15 قرنابيط /محلي  (كيلو غرام)  0117081-
 Center      28-22 قرنابيط /محلي  (كيلو غرام)  0117081-
 Center      7-1 نوعية جيدة ( كيلو غرام) بطاطا  0117091-

 Center      14-8 بطاطا نوعية جيدة ( كيلو غرام)  0117091-

 Center      21-15 بطاطا نوعية جيدة ( كيلو غرام)  0117091-

 Center      28-22 بطاطا نوعية جيدة ( كيلو غرام)  0117091-
 Center      7-1 جيدة (كيلو غرام)بصل احمر حار يابس / نوعية  0117101-
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 Center      14-8 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة (كيلو غرام) 0117101-
 Center      21-15 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة (كيلو غرام) 0117101-
 Center      28-22 بصل احمر حار يابس / نوعية جيدة (كيلو غرام) 0117101-
 Center      7-1 غم) /صيني  200ثوم يابس ( 0117111-
 Center      14-8 غم) /صيني  200ثوم يابس ( 0117111-
 Center      21-15 غم) /صيني  200ثوم يابس ( 0117111-
 Center      28-22 غم) /صيني  200ثوم يابس ( 0117111-
 Center      7-1 اسبيناغ / محلي(كيلو غرام)  0117121-
 Center      14-8 اسبيناغ / محلي(كيلو غرام)  0117121-
 Center      21-15 اسبيناغ / محلي(كيلو غرام)  0117121-
 Center      28-22 اسبيناغ / محلي(كيلو غرام)  0117121-
 Center      7-1 شلغم / محلي(كيلو غرام) 0117131-
 Center      14-8 شلغم / محلي(كيلو غرام) 0117131-
 Center      21-15 شلغم / محلي(كيلو غرام) 0117131-
 Center      28-22 شلغم / محلي(كيلو غرام) 0117131-
 Center      7-1 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117141-
 Center      14-8 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117141-
 Center      21-15 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117141-
 Center      28-22 فلفل أخضر بارد نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117141-
 Center      7-1 جزر نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117151-
 Center      14-8 جزر نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117151-
 Center      21-15 نوعية جيدة (كيلو غرام) جزر  0117151-
 Center      28-22 جزر نوعية جيدة (كيلو غرام)  0117151-
 Center      7-1 خس / محلي(كيلو غرام)  0117161-
 Center      14-8 خس / محلي(كيلو غرام)  0117161-
 Center      21-15 خس / محلي(كيلو غرام)  0117161-
 Center      28-22 خس / محلي(كيلو غرام)  0117161-
 Center      7-1 سلق / محلي(كيلو غرام)  0117171-
 Center      14-8 سلق / محلي(كيلو غرام)  0117171-
 Center      21-15 سلق / محلي(كيلو غرام)  0117171-
 Center      28-22 سلق / محلي(كيلو غرام)  0117171-
 Center      7-1 خيار ماء / محلي(كيلو غرام)  0117181-
 Center      14-8 خيار ماء / محلي(كيلو غرام)  0117181-
 Center      21-15 خيار ماء / محلي(كيلو غرام)  0117181-
 Center      28-22 خيار ماء / محلي(كيلو غرام)  0117181-
 Center      7-1 غم 250كرفس  0117191-
 Center      14-8 غم 250كرفس  0117191-
 Center      21-15 غم 250كرفس  0117191-
 Center      28-22 غم 250كرفس  0117191-
 Center      10-1 غم زير/تركي او مايعادله  830معجون طماطة  0117201-
 Center      10-1 غم التونسا /تركي  830معجون طماطة  0117202-
 Center      10-1 غم زير/تركي  400معجون طماطة  0117203-
 Center      10-1 غم 260فول مدمس معلب الكسيح / اردني  0117211-
 Center      10-1 غم) /تركي  750فاصوليا يابسة مكيسة نوع زير ( 0117221-
 Center      10-1 تركي /فاصوليا يابسة تجاري فل نوع خشن ( كيلو غرام)  0117222-
 Center      10-1 حمص تجاري مجروش فل (كيلو غرام) /كندي  0117231-

-0117232 
غم) نوع   900حمص تجاري غير مجروش بقري (صحاح 

 Center      10-1 التونسا /تركي 

 Center      10-1 عدس تجاري (كيلو غرام ) /تركي  0117241-

 Center      10-1 سعودي / غم)  40جبس ليز ( 0117251-

 Center      10-1 سكر تجاري االسرة (كيلو غرام) /سعودي او مايعادله  0118021-
 Center      10-1 حلويات مشكلة (بقالوة) نوعية جيدة (كيلو غرام) /محلية  0118031-

 Center      10-1 غم) /محلي  350جكليت نحلة ( 0118041-

 Center      10-1 غم) /تركي اومايعادله  380(مربى زير  0118051-
 Center      10-1 عسل طبيعي عادي (كيلو غرام) /محلي  0118061-
 Center      10-1 غم) /سعودي  125عسل سنبلة ( 0118062-
 Center      10-1 غم) /عراقي او مايعادله  430دبس البيادر ( 0118071-
 Center      10-1 مل) /محلي  750الوافي (شربت مصنع سائل نوع   0118081-
 Center      10-1 غم) /البحرين  750شربت مصنع باودر نوع تانج علبة زجاجية ( 0118082-
 Center      10-1 /روسي   Extraقطع)  10علك ( 0118091-

 Center      10-1 دوندرمة (علبة) /تركية  0118101-

 Center      10-1 غم) /تركي  750التونسا (ملح تجاري مكيس  0119011-
 Center      10-1 غم) / سعودي 737ملح امريكانا باليود علبة ( 0119012-

 Center      10-1 مل) /عراقي  750خل البدوي ( 0119021-

 Center      10-1 غم) /امريكي  250هيل اخضر خشن ( 0119031-
 Center      10-1 ايراني / غم)  250نومي بصرة ( 0119041-
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 Center      10-1 طرشي مشكل (كيلو غرام) /محلي  0119051-
 Center      10-1 غم) (كاري مدراس) /هندي 125بهارات  ( 0119061-
 Center      10-1 غم) /هندي  100فلفل اسود مطحون ( 0119071-
 Center      10-1 مالطا غم) فوستر كالركس/ صناعة  110بيكن باودر ( 0119081-
 Center      10-1 ) غم /تركية 125خميرة فورية ( 0119091-
 Center      10-1 غم) /عراقي  360كجب الوافي ( 0119101-
 Center      10-1 غم) /عراقي  360صاص الوافي ( 0119111-
 Center      10-1 غم) / سيالني  400شاي الوزة ( 0121011-
 Center      10-1 غم) /سيالني  200شاي محمود (  0121012-

 Center      10-1 غم) /اردني 225بن العميد ( 0121021-

 Center      10-1 /سويسري  Goldغم) 100نسكافيه( 0121022-
 Center      10-1 غم) نون /اردني  200مسحوق الكاكاو ( 0121031-
 Center      10-1 لتر) /محلي 2.25(قنينة بالستك بيبسي كوال بغداد  0122011-
 Center      10-1 لتر) /اردني 1.125بيبسي كوال (قنينة بالستك  0122012-
 Center      10-1 مل) /محلي 330بيبسي كوال بغداد (قنينة معدنية  0122013-
 Center      10-1 لتر ) نوع اليف /محلي  0.5مياه معدنية (معباة  0122021-
 Center      10-1 مل) /سوري  296عصير معلب (ميزو) علبة زجاجية ( 0122031-

 Center      10-1 مل) /اماراتي  240عصير معلب (راني) علبة معدنية حبيبات ( 0122032-

 Center      10-1 سكاير اجنبية كلواز  0220011-

 Center      10-1 سكاير اجنبية  نوع بن رفيع /كوري  0220012-
 Center      10-1 سكاير اجنبية نوع اسبين /الماني  0220013-
 Center      10-1 سم تركيبي تركال /صيني150قماش رجالي عرض  0311011-

-0311012 
ماردين   TRسم تركيبي  160سم او 150قماش رجالي عرض 

 صيني /
1-10      Center 

 Center      10-1 % قطن /صيني 100كشمير سم قطن 120قماش نسائي عرض  0311021-
 Center      10-1 %قطن /صيني 100سم قطن كودري 90قماش نسائي عرض  0311022-

 Center      10-1 سم /صيني او مايعادله 150قماش نسائي فيزون سادة عرض  0311031-

-0311032 
سم   120% حرير عرض 100قماش نسائي شيفون سادة 

 مايعادله كوري او /
1-10      Center 

 Center      10-1 سم /كوري 150قماش نسائي خافير عرض  0311041-
 Center      10-1 سم /كوري150قماش نسائي كريب جرجيت عرض  0311042-
 Center      10-1 اجرة خياطة كوستم نسائي (بدون القماش)  0311051-
 Center      10-1 القماش) اجرة خياطة تنورة (بدون   0311052-
 Center      10-1 اجرة خياطة دشداشه (بدون القماش)  0311053-

 Center      10-1 جاكيت رجالي /تركي  0312011-

 Center      10-1 %بوليستر /تركي 35% قطن 55جاكيت رجالي (سبورت)  0312012-
 Center      10-1 مايعادله % /تركي او 100بنطلون رجالي جينز ازرق قطن 0312021-
 Center      10-1 % /تركي او مايعادله 100بنطلون رجالي كتان قطن 0312022-
 Center      10-1 قمصلة رجالي جلد مشمع / تركي  0312031-

-0312041 
% بوليستر /تركي او  40% قطن 60قميص رجالي كم طويل 

 مايعادله 
1-10      Center 

 Center      10-1 رجالي كم قصير بوبلين /تركي او مايعادلهقميص  0312042-
 Center      10-1 لباس ابيض شورت رجالي /سوري  0312051-
 Center      10-1 فانيلة نصف ردن الوالئين رجالي /سوري  0312052-

 Center      10-1 بدلة رجالي قطعتان /تركي  0312061-

 Center      10-1 تيوباستات صيفي /صيني او مايعادله دشداشة رجالية نوع  0312071-
 Center      10-1 دشداشة رجالية نوع شاكر او مايعادله  0312072-
 Center      10-1 عباءة رجالية كاملة صوف قماش هندي خياطة محلية  0312081-
 Center      10-1 بجامة رجالي شتوي (تراكسود قطعتان) /تركي  0312091-
 Center      10-1 بجامة رجالي صيفي (تراكسود قطعتان) /تركي  0312092-
 Center      10-1 بجامة رجالي صيفي  (تراكسود قطعتان) /صيني  0312093-
 Center      10-1 يشماغ البسام /اردني او مايعادله  0312101-

 Center      10-1 %بوليستر /صيني 20%قطن 78جوارب رجالي  0312111-

 Center      10-1 جوارب رجالي نايلون /صيني  0312112-

 Center      10-1 % صوف /تركي او مايعادله 40% بوليستر 60بلوز /رجالي  0312121-
 Center      10-1 بلوز رجالي بوليستر مع صوف /تركي او مايعادله  0312122-

عالمة بولو /تركي او  % قطن 100تي شيرت رجالي كم قصير  0312131-
 مايعادله 

1-10      Center 

 Center      10-1 % قطن /تركي او مايعادله 100تي شيرت رجالي كم طويل  0312132-
 Center      10-1 % بوليستر /تركي35% صوف 65جاكيت نسائية  0312141-
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 Center      10-1 بنطلون نسائي جينز /تركي او مايعادله  0312151-
 Center      10-1 قطن /تركي 100بنطلون نسائي جينز ستريج %  0312152-
 Center      10-1 قمصلة جلد مشمع مبطن نسائية /تركي  0312161-
 Center      10-1 قميص نسائي كم طويل /تركي او مايعادله  0312171-

 Center      10-1 كوستم نسائي صيفي قطعتان (جاكيت مع تنورة) /تركي  0312181-

 Center      10-1 كوستم نسائي رسمي شتوي قطعتان (جاكيت مع تنورة) /تركي  0312182-
 Center      10-1 دشداشة فانيلة نسائية صيفية /صيني او مايعادله 0312191-
 Center      10-1 دشداشة قديفه نسائية شتائية /تركي  0312192-
 Center      10-1 ياردة ماركة الكوثر /ياباني  8قماش عباءة نسائية بطول  0312201-
 Center      10-1 ياردة (خافيير) /كوري 8قماش عباءة نسائية بطول  0312202-
 Center      10-1 بجامة نسائية شتائي قطعتين قماش قديفه /صيني  0312211-
 Center      10-1 بجامة نسائية صيفي قطعتين /تركي  0312212-
 Center      10-1 تنورة نسائية قماش تركيبي /سوري  0312221-

 Center      10-1 تنورة نسائية /تركي  0312222-

 Center      10-1 سم قطن /تركي 70سم وعرض 150ايشارب (شال) طول  0312231-

-0312241 
% نايلون /صيني او  100جوارب كولون نايلون شفاف نسائي 
 Center      10-1 مايعادله 

-0312242 
% برلون  100جوارب نسائية نايلون قصيرة تحت الركبة سادة  

MISS LEE   ايراني او مايعادله/ 
1-10      Center 

 Center      10-1 بلوز صوف نسائي /صيني  0312251-

 Center      10-1 /تركي  Viscon% 90بلوزصوف نسائي   0312252-
 Center      10-1 نسائي /تركي تي شيرت كم طويل  0312261-
 Center      10-1 تي شيرت كم قصير نسائي /تركي  0312262-
 Center      10-1 جبة بدون بنطلون (حجاب طويل) نسائي /سوري 0312271-
 Center      10-1 جبة بدون بنطلون (حجاب طويل) نسائي /تركي  0312272-
 Center      10-1 سنة) /تركي   12-6بنطلون والدي وبناتي (من  0312281-
 Center      10-1 سنة) /صيني   12-6قمصله مشمع والدي و بناتي (من  0312291-

 Center      10-1 سنة) /صيني   12-6قميص والدي (من  0312301-

 Center      10-1 بدلة والدي قطعتان (جاكيت مع بنطلون) /صيني  0312311-

 Center      10-1 سنة) /تركي  12-6بناتي قطعتين (جاكيت مع تنورة) (من كوستم  0312312-
 Center      10-1 بجامة والدي وبناتي قطعتان صيفي /سوري  0312321-
 Center      10-1 بجامة والدي وبناتي قطعتان شتائي /تركي  0312322-
 Center      10-1 سنة) /تركي  12-6بلوز والدي (من  0312331-
 Center      10-1 جوارب قطن والدي وبناتي /صيني  0312341-
 Center      10-1 سنة) /تركي   12-6تي شيرت والدي وبناتي صيفي (من  0312351-
 Center      10-1 ربطة عنق حريرية /تركي  0313011-

 Center      10-1 حزام جلد صناعي /صيني  0313021-

 Center      10-1 رجالية كوي بدلة  0314011-

 Center      10-1 كوي قميص رجالي  0314012-

 Center      10-1 حذاء رجالي جلد /تركي  0321011-

 Center      10-1 حذاء رجالي جلد نخب اول /صيني  0321012-

 Center      10-1 شحاطة  رجالية جلد /صيني  0321021-

 Center      10-1 صيني / حذاء نسائي جلد صيفي  0321031-

 Center      10-1 حذاء نسائي بكعب جلد شتائي /تركي  0321032-

 Center      10-1 حذاء نسائي  فالت جلد شتائي /صيني  0321033-

 Center      10-1 بوت نسائي جلد /تركي او مايعادله  0321034-

 Center      10-1 شحاطة نسائية جلد /صيني  0321041-

 Center      10-1 سنة) /صيني  12-6حذاء والدي جلد  صناعي شتائي (من  0321051-
 Center      10-1 سنة) /صيني   12-6حذاء بناتي جلد  صناعي  شتائي (من  0321052-
 Center      10-1 سنة) /صيني  12-6حذاء رياضة والدي (من  0321061-
 Center      10-1 سنة) /تركي   12-6(من حذاء رياضة بناتي  قماش كتان  0321062-
 Center      20-11 كغم /محلي  4سعر علبة صبغ بوية عالمة المرجان  0431011-
 Center      20-11 كغم /محلي 1سعر علبة صبغ بنتاليت مائي عالمة المرجان  0431012-
 Center      20-11 لتر /محلي   17سعر صبغ سطل المرجان بنتاليت زنة 0431013-

-0431021 
اجرة تركيب القاعدة والنيون وسحب واير لها بدون تركيب نقطة  

 Center      20-11 كهربائية (أجرة عمل فقط) 
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-0431031 
اجرة تركيب نقطة كهربائية ظاهري وليس دفن (أجرة عمل فقط  

 Center      20-11 بدون المواد) 

-0431041 
المسكن (صبغ بنتاليت وليس  اجرة صبغ المتر المربع الواحد من  
 بويه)

11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة سحب المياه الثقيلة من سبتك تنك  0431051-
 Center      20-11 اجور اشتراك في مولدة مشتركة  لمدة شهر  0441031-

 Center      20-11 لتر) 5بنزين تجاري/ للمولدة ( 0451011-

 Center      20-11 ابيض /من المحطة او المجلس البلدي (لتر)نفط  0451021-

 Center      20-11 لتر)  20نفط ابيض /تجاري( 0451031-

-0451041 " 12اسطوانة غاز زنة  11-20      Center 

-0451051 " 12اسطوانة غاز زنة  11-20      Center 

-0511011 
" ،   2كومدي عددسم ،  180م* 2قطع (سريرقياس  7غرفة نوم

)  5ابواب ، ميز تواليت ، مرايةعمودية ، مجرات عدد 6كنتور
صيني / " 

11-20      Center 

-0511021 
" ،   2سم ، كومدي عدد180م* 2قطع (سرير قياس  7غرفة نوم

كنتور ساليد ، ميز تواليت ، مرايةعمودية ، ميز تلفزيون)  
تركي/ " 

11-20      Center 

 Center      20-11 أبواب خشب بدون ملحق  /صيني اومايعادله  3كنتور 0511031-

-0511041 
مقاعد مغلفة جيدة جدا ذات قواعد خشب مع اسفنج    10قنفات

 ضغط عالي (وقماش قديفة أجنبي) (بدون طبالت) /محلي 
11-20      Center 

-0511051 
مقاعد مغلفة جيدة جدا ذات قواعد خشب مع اسفنج    10قنفات

 عالي (بدون طبالت) /تركي ضغط 
11-20      Center 

-0511061 
مقاعد مغلفة جيدة جدا ذات قواعد خشب مع اسفنج   10ديوان

 ضغط عالي (بدون طبالت) /تركي 
11-20      Center 

-0511071 
كراسي   6متر) مع  1.8*1.5منضدة طعام خشب مضغوط قياس (

 صيني /
11-20      Center 

 Center      20-11 متر) /صيني  1* 1تلفزيون خشب مغلف جيد جاهز قياس (ميز  0511081-

 Center      20-11 ميز تلفزيون بالزما فالت حجم وسط /صيني  0511091-

-0511101 
متر) /صيني   2*1.5بوفية خشب ذات مجرات حجم وسط قياس (

 اومايعادله 
11-20      Center 

 Center      20-11 مساند /سوري كرسي بالستيك ذو  0511111-
 Center      20-11 كراسي /سوري  4طاولة بالستيك مستديرة مع  0511121-

-0511131 
سعر المتر الواحد لدوالب مطبخ ألمنيوم أرضي بدون ملحق حجم  

 وسط (األلمنيوم مستورد وشد محلي) 
11-20      Center 

متر)   1.5*2.5اوركنزا قياس ( نوع قماش   2ستائر جاهزة عدد 0511141-
 صيني /

11-20      Center 

 Center      20-11 متر) /تركية   4*3سجادة قياس ( 0512011-
 Center      20-11 متر) /تركية  3.5*2.5سجــــــادة نوع مرينوس قياس ( 0512021-
 Center      20-11 كاربت (سعر المتر المربع الواحد) /تركي  0512031-
 Center      20-11 شرشف نفر واحد مع وجه مخدة واحد /صيني  0513011-
 Center      20-11 /صيني   2فرشة نفرين مع وجه مخدة عدد 0513021-
 Center      20-11 بطانية نفرين نوعية جيدة فرو سميكة /تركي  0513031-
 Center      20-11 بطانية نفر واحد نوعية جيدة فرو سميكة /تركي  0513032-
 Center      20-11 مخدة ديباج محشوة واحدة (بدون وجه) /صيني  0513041-
 Center      20-11 لحاف جاهز نفرين بولستر /صيني  0513051-
 Center      20-11 لحاف جاهز نفر واحد بولستر /صيني  0513052-

 Center      20-11 منشفة حمام كبيرة /صيني  0513061-

 Center      20-11 خاولي حمام حجم وسط /صيني  0513071-

-0513081 
إنج  4سم وسمك 20دوشك اسفنج نفرين ضغط عالي ارتفاع 

 Center      20-11 سم) عالمة المميز /محلي 120م*2(

-0513082 
إنج  4سم وسمك 20دوشك اسفنج نفر واحد ضغط عالي ارتفاع 

 محلي /سم) عالمة المميز  120م*2(
11-20      Center 

 Center      20-11 قماش ستائر (سعر طول المتر الواحد) /تركي  0513091-
 Center      20-11 قدم سامسونغ /تايلندي او مايعادلها  9ثالجة  0531011-

 Center      20-11 قدم /كونكورد لبناني  18ثالجة  0531012-

 Center      20-11 مايعادلها قدم بيكو /تركي او  9ثالجة  0531013-

-0531021 
كغم فل اوتوماتيك (ذو فتحة من   11غسالة مالبس كهربائية 

دورة بالدقيقة نوع   700االعلى) بدون هيتر وعدد الدورات 
 سامسونغ /تايلندي 

11-20      Center 

-0531022 
كغم فل اوتوماتيك بهيتر عدد الدورات   8غسالة مالبس كهربائية 

 /تايلندي  LGدورة بالدقيقة نوع  1400
11-20      Center 
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-0531023 
كغم عادية ذات حوضين نوع كرافت  10غسالة مالبس كهربائية 

 Center      20-11 صيني /

 Center      20-11 مكواة كهربائية بخاري كوسونك /تركي  0531031-

طباخ غاز صالون ذو خمسة مشاعل فرن مع شواية نوع   0531041-
 /مصري  8898سم) موديل60*90(كريازي) حجم (

11-20      Center 

-0531042 
طباخ غاز صالون ذو أربعة مشاعل فرن مع شواية نوع اميلایر  

 سم) /مصري 60*50حجم (
11-20      Center 

نوع لوكسل مع جرس انذار بدون   3520موديلفرن كهربائي   0531051-
 واط  او مايعادله /تركي 1650سم)   34*42*57شواية حجم (

11-20      Center 

-0531061 
" لتر عالمة الطحان ، الهيتر ايطالي ،    120سخان كهربائي حجم

واط او مايعادله /محلي  3000ملم ،  2.5بليت  " 
11-20      Center 

 Center      20-11 (قطعتين) تدفئة وتبريد نوع كرافت /سعودي طن 1سبلت  0531071-

-0531072 
طن (قطعه واحده) تدفئة وتبريد نوع كرافت  2مكيف هواء 

 سعودي أو مايعادله /
11-20      Center 

 Center      20-11 /كوري  LGطن (قطعتين) تدفئة وتبريد نوع الحافظ  2سبلت  0531073-
 Center      20-11 قدم نوع برفاب اومايعادلها /ايرانية  2500هواء حجم مبردة  0531081-

-0531091 
مروحة كهربائية سقفية دبل بولبرن نوع كاشيكا او مايعادلها  

 باكستاني /
11-20      Center 

 Center      20-11 شمعات نوع لوكسل /تركي   4مدفأة كهربائية صالون  0531101-

-0531111 
  3450موديل   21mنفطية صالون نوع كيرونا حجم مدفأة 

 كورية /
11-20      Center 

-0531112 
او   KHHA-37BRLمدفأة نفطية عمودية نوع الحافظ موديل 
 Center      20-11 مايعادله /كورية 

 Center      20-11 /ماليزي  PANASONICواط نوع  2000مكنسة كهربائية  0531121-

 Center      20-11 واط هيتاشي /صيني  2000كهربائية مكنسة  0531122-

-0531131 
تشغل بواسطة الحبل   kv 2.5مولدة كهربائية ماركة أسترا 

 صيني أو مايعادلها /
11-20      Center 

 Center      20-11 ماكنة خياطة كهربائية نوع (براذر)  /صيني  0531141-
 Center      20-11 كهربائية كاملة /صيني ماكنة خياطة غير  0531151-
 Center      20-11 حصان نوع ماكسويل أو مايعادله /صيني  1/2ماطور ماء حجم  0531161-
 Center      20-11 عصارة فواكه /صيني  0532011-
 Center      20-11 ماكنة ثرم اللحم  كهربائية /صيني  0532021-
 Center      20-11 توشيبا العربي /مصري خالط كهربائي  0532031-

شحن غاز و تنظيف انابيب ماطور ثالجة (اجور عمل فقط بدون   0533011-
 سعر الماطور والغاز)

11-20      Center 

 Center      20-11 تركيب ماطور ثالجة (اجورعمل فقط بدون سعر الماطور)  0533012-
 Center      20-11 والستاليت مع اإلشارةأجرة عمل تنصيب الصحن  0533013-

-0534011 
قطع   6سم)درزن 7*20صحن طعام فرفوري حجم وسط قياس (

 صيني /
11-20      Center 

-0534021 
  12سم) درزن 10*30قياس ( 7صحن بلم فرفوري كبير حجم

 Center      20-11 قطعة /صيني 

 Center      20-11 قطع /صيني  6درزن قدح ماء زجاجي مذهب ذو نوعية جيدة  0534031-
 Center      20-11 قطعة /صيني  12استكان شاي زجاجي مذهب مع الصحون درزن   0534041-
 Center      20-11 قطع /صيني  6فناجين قهوة فرفوري مع الصحون درزن  0534051-
 Center      20-11 قطعة /صيني  12صحون طعام ستيل عميق درزن  0534061-
 Center      20-11 قطع حجم وسط /صيني  5طقم قدور تيفال  0534071-
 Center      20-11 سم) /صيني  37صينية طعام دائرية ستيل حجم وسط (قياس  0534081-
 Center      20-11 سم /تركي  30مقالة تيفال قياس  0534091-
 Center      20-11 سلم أو درج بخمس درجات /سوري  0535011-
 Center      20-11 واط /صيني  100مصباح كهربائي  0535021-
 Center      20-11 قدم فليبس /صيني  4شمعة فلورسنت  0535031-
 Center      20-11 ) /انكليزي 2(عدد 1.5Vبطارية جافة دوروسل  0535041-
 Center      20-11 اماراتي / غرام 175صابونة تواليت واحدة  نوع لوكس زنة  0536011-
 Center      20-11 غرام /اماراتي 100صابونة تواليت واحدة  نوع دوف زنة  0536012-

غرام   480مسحوق الغسيل عادي تجاري تايد برسيل زنة   0536021-
 مستورد /

11-20      Center 

-0536022 
غرام   300مسحوق الغسيل عادي تجاري تايد بينجو زنة 

 مستورد /
11-20      Center 

-0536023 
كيلو   1.5مسحوق الغسيل لغسالة فل اوتاماتيك تجاري  الایر زنة 

 مستورد /
11-20      Center 

-0536024 
كيلو   3مسحوق الغسيل لغسالة فل اوتاماتيك تجاري تايد زنة 

 مستورد /
11-20      Center 

 Center      20-11 مل) /سوري  800زاهي للصحون نوع الوزير (سعة  0536031-
 Center      20-11 مل) /سعودي 500زاهي للصحون نوع فيري (سعة  0536032-
 Center      20-11 كغم /تركي 1قنينة قاصر للمالبس نوع (يوب بي) زنة  0536041-

-0611011 
حبة من صيدلية أهلية /اماراتي او  10ملغ 500باراسيتول 

 مايعادله 
11-20      Center 
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-0611021 
ملغ خافض للحرارة ومسكن لاللم  125ريفانين تحاميل لالطفال 

 Center      20-11 من صيدلية أهلية /عراقي او مايعادله 

-0611031 
ملغ من صيدلية أهلية /عراقي او  500كبسول امبسلين حجم 

 مايعادله 
11-20      Center 

-0611041 
مل من صيدلية أهلية  100عبوةشراب الرمين مضاد للحساسية 

 Center      20-11 عراقي سامراء/

-0611051 
مل من صيدلية أهلية /عراقي  100خافض حرارة انتيبيرول عبوة 

 سامراء 
11-20      Center 

 Center      20-11 باندول للكبار من صيدلية أهلية /صيني او مايعادله  0611061-

-0611071 
حبة  لعالج الضغط من صيدلية أهلية /  14ملغ 50تينورمين 

 انكليزي 
11-20      Center 

-0611081 
/ فرنسي   Glucophage 500 mgلعالج ارتفاع السكر 

 metforminاالسم العلمي  /
11-20      Center 

-0611091 
حبه للذبحه الصدريه  وعالج فشل  100ملغ علبه   0.5انجسيد 

 / انكليزي Glaxo wellcomالبطين االيسر / شركة
11-20      Center 

 Center      20-11 غم) /من صيدلية أهلية 100قطن طبي كيس ( 0612011-
 Center      20-11 سم /من صيدلية أهلية /مصري  5م * عرض 5بالستر رولة طول 0612021-

-0612031 
سم /من صيدلية أهلية  105سم طول20شاش رولة عرض 

 سوري /
11-20      Center 

أجرة طبيب عام (معاينة فقط بدون أجور سونار أو غيره) /في   0613011-
 عيادة أهلية 

11-20      Center 

-0613021 
اجرة كشف طبيب باطنية (معاينة فقط بدون أجور سونار أو غيره)  

 في عيادة أهلية /
11-20      Center 

-0613022 
أجور سونار أو غيره)  اجرة كشف طبيب اطفال (معاينة فقط بدون 

 في عيادة أهلية /
11-20      Center 

-0614011 
اجرة حشوة ضرس عاديه (حشوه كامله في جلسه واحدة) /في  

 عيادة أهلية 
11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة قلع ضرس /في عيادة أهلية  0614012-

-0615011 
الهيموكلوبين)لمعرفة فقر الدم /في مختبر  اجرة تحليل الدم (نسبة  

 اهلي 
11-20      Center 

 Center      20-11 اجرة تحليل السكرفي الدم /في مختبر اهلي  0615012-
 Center      20-11 اجرة تصوير شعاعي عادي  للصدر /في عيادة أهلية 0615021-

 Center      20-11 أهليةاجرة تصوير شعاعي ملون باطني /في عيادة   0615022-

 Center      20-11 اجرة تخطيط قلب /في عيادة أهلية  0615031-
 Center      20-11 اجرة سونار للباطنية /في عيادة أهلية  0615041-

 Center      20-11 اجرة رنين للباطنية والصدرية /في عيادة أهلية  0615051-

 Center      20-11 في عيادة أهلية /اجرة رنين ألجزاء الرأس  0615052-
 Center      20-11 اجرة عملية والدة طبيعية بدون مبيت /في مستشفى اهلية  0616011-
 Center      20-11 اجرة عملية الزائدة الدودية بدون مبيت /في مستشفى اهلية  0616012-

-0711011 
هونداي  SONATAسيارة (بدون لوحة تسجيل) نوع سوناتا  

اللون أبيض بمواصفات عادية   2400ccمحرك 2014موديل
 (بدون ساليد وبانوراما) كير اوتوماتك /كوري 

21-25      Center 

-0711012 
سيارة (بدون لوحة تسجيل) نوع إلنترا  

ELANTRA1800محرك 2014موديلcc    اللون أبيض
 بمواصفات عادية (بدون ساليد) كير اوتوماتك /كوري

21-25      Center 

-0711013 
 KIAسيارة (بدون لوحة تسجيل) نوع كيا اوبتما 

OPTIMA2000محرك 2014موديلcc   اللون أبيض
 بمواصفات عادية (بدون ساليد وبانوراما) كير اوتوماتك /كوري 

21-25      Center 

-0711021 
مثل   BMXماركة المكس او   24دراجة هوائية بعجلتين قياس

 (سواء بمقعد خلفي او بدونه) /صيني  EZELعالمة  
21-25      Center 

-0711022 
  GKماركة المكس عالمة ديك    16دراجة هوائية بعجلتين قياس
 صيني /

21-25      Center 

حجم    DUNLOPزوج اطارات لسيارة خصوصي نوع دنلوب 0721011-
 كتان بسيم /ياباني  195/65/15

21-25      Center 

-0721012 
 GTزوج اطارات لسيارة خصوصي نوع جي تي راديل 

RADIAL  كتان بدون سيم /اندنوسي  185/65/14حجم 
21-25      Center 

أمبير    62بطارية جافة لسيارة خصوصي (بدون حامض) حجم  0721021-
 أشهر/كوري3مع ضمان  INDIGOنوع انديغو  

21-25      Center 

-0721022 
أمبير    60بطارية جافة لسيارة خصوصي (بدون حامض) حجم 

 آتوس/ تركي  ATUASنوع عين سحرية 
21-25      Center 

ماء مقطر لسيارة خصوصي الآيوني خالي من االمالح نوع   0721031-
 المنصورة /محلي 

21-25      Center 

-0721041 
نوع كوري هاي    2013دسكات امامية لسيارة خصوصي إالنترا 

 كيو /تركي 
21-25      Center 

 Center      25-21 دسكات امامية لسيارة خصوصي السمند /ايراني  0721042-

-0721051 
_نار واحد)خشن  16بلك لسيارة خصوصي (غير ليزري) نوع (رقم
 Center      25-21 يوش الماني (نوعية تقليد) 
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-0721052 
  NGKبلك لسيارة خصوصي (غير ليزري) سن طويل نوع خشن 

 Center      25-21 نوعية عادية /صيني 

 Center      25-21 /صيني   YAMAHAبلك لدراجة نارية ياماها  0721053-
 Center      25-21 بنزين عادي للسيارات من محطة (مع االكرامية)  0722011-
 Center      25-21 لتر)  20للسيارات (بنزين عادي تجاري   0722021-

-0722031 
 20W50 SHELLدهن محرك لسيارة خصوصي نوع 

HELIX HX5  25-21 /عمان      Center 

-0722032 
 elf SUPER SPORTIدهن محرك لسيارة خصوصي نوع 

SL  20W50 / اماراتي 
21-25      Center 

-0722041 
 FUCHSدهن بريك ازرق لسيارة خصوصي نوع فوكس

BRAKE FLUID DOT3  25-21 اومايعادله /سعودي      Center 

-0723011 
) لسيارة خصوصي من  2خدمات الميزانية للتايرات االمامية (عدد
 محل (كراج) 

21-25      Center 

-0723021 
) لسيارة  4خدمات البلنص للتايرات االمامية والخلفية (عدد 

 خصوصي من محل (كراج)
21-25      Center 

 Center      25-21 غسل سيارة خصوصي من محل (كراج) (مع االكرامية)  0723031-

-0723041 
تغيير زيت فقط (بدون سعر الزيت) لسيارة خصوصي من محل  

 (كراج) 
21-25      Center 

 Center      25-21 أجرة موقف لسيارة خصوصي  0723051-

كيلومتر (تجمع في   5تكسي لمسافة اجرة نقل االفراد بسيارة  0731011-
 مركز المحافظة فقط)

21-25      Center 

-0731012 
نقل الفرد الواحد بسيارة كيا أو كوستر من الكراج الى منطقة ثابتة  

 كل شهر (تجمع في مركز المحافظة فقط) 
21-25      Center 

القاهرة بدون  أجرة تذكرة الطائرة العراقية (مرجع) من بغداد الى  0731021-
 سعر الفيزا (تجمع في بغداد فقط) 

21-25      Center 

-0731022 
أجرة تذكرة الطائرة العراقية (مرجع) من بغداد الى تركيا بدون  

 سعر الفيزا (تجمع في بغداد فقط) 
21-25      Center 

-0731023 
أجرة تذكرة الطائرة العراقية (مرجع) الى االردن (بدون سعر  

 Center      25-21 الفيزا) (تجمع في بغداد فقط)

-0731031 
(ذهاب فقط) من بغداد الى   GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي

 البصرة (تجمع في بغداد فقط)
21-25      Center 

-0731032 
(ذهاب فقط) من بغداد الى اربيل   GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي

 Center      25-21 (تجمع في بغداد فقط) 

(ذهاب فقط) من بغداد الى االردن   GMCأجرة نقل بسيارة جيمسي 0731033-
 (تجمع في بغداد فقط) 

21-25      Center 

-0731034 
أجرة نقل بسيارة تكسي اوباما (ذهاب فقط) من بغداد الى االردن  

 Center      25-21 بغداد فقط) (تجمع في 

-0820011 
و   G16رام  4هاتف نقال ماركة سامسونغ كوري نوع كاالكسي

و شاشة عرض   MAH2600و بطارية سعة  MP13كامرا 
MM126.7 

21-25      Center 

8الكامرا  APPLEماركة أبل S 5 هاتف نقال آيفون" 0820012- mp 21-25      Center 
 Center      25-21 آسيا (النوع العادي) لهاتف نقال (خط سيم كارت)شريحة   0830011-

-0830012 
دينار) للهاتف النقال أو مايعادله (مثل    10000كارت زين (فئة 

 كورك وغيره غير المذكور) 
21-25      Center 

 Center      25-21 دينار) للهاتف النقال 5000كارت آسيا (فئة  0830013-

-0830021 
خدمات نقل المعلومات واالنترنيت (التصفح على شبكة االنترنت  

 لمدة ساعة واحدة في مكتب أهلي)
21-25      Center 

-0830031 
خدمات الربط بشبكة االنترنيت (اجرة اشتراك من مكتب أهلي  

 باألنترنت وايرليس) 
21-25      Center 

 Center      25-21 /كوري  LGماركة   LEDعقدة نوع 42تلفزيون ملون حجم 0911011-

-0911012 
ماركة سامسونغ   LEDعقدة نوع40تلفزيون ملون حجم

VA39EH5003  كوري/ 
21-25      Center 

-0911021 
-Humax HDمستقبل قنوات فضائية (ريسيفر) نوع الرياضي  

FREE  صيني/ 
21-25      Center 

-0911022 
او   My box HDمستقبل قنوات فضائية (ريسيفر) نوع 

 مايعادله/صيني 
21-25      Center 

-0912011 
كاميرا صغيرة (ديجيتل) للتصوير الفوتوغرافي ماركة  "

 W730 8X نوع Sonyسوني
21-25      Center 

-0912012 
للتصوير الفوتوغرافي يماركة    (كاميرا صغيرة (ديجيتل"

 W710 5X نوع Sonyسوني
21-25      Center 

-0913011 
 ENVY DV6-7356 ivyماركة  Laptopالبتوب "

Backlit  HP نوع (CPU2.3core i7 3610qm 
21-25      Center 

-0913012 
 INSPIRON 5423  دل DELماركة Laptopالبتوب "

+32G.B SSD slim  نوع (CPU2.0core i7 3537u 
21-25      Center 

-0931011 
مثل نوع   NISSANلعبة سيارة السلكي متوسطة الحجم ماركة 

BMWXL  صيني/ 
21-25      Center 

-0931012 
)  3مثل (روبوت +  YEARلعبة الكترونية متوسطة الحجم ماركة  

 صيني /
21-25      Center 

 Center      25-21 صور شخصية ملونة ربع بوستكارت في استوديو8 0942011-
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-0942012 
  CDتصوير حفلة عرس مونتاج كامل لمدة ساعتان مع قرص

 Center      25-21 وشريط الفلم االصلي (من مكتب استوديو) 

-0951011 
  646عربي) حجم متوسط مثل المورد بعدد  -قاموس (انكليزي 

 صفحة والطبع في بيروت 
21-25      Center 

-0951012 
(بدون طبع على الغالف)   A4نجليد سميك لكتاب ذي ورق حجم 

 Center      25-21 محلي /

 Center      25-21 ورقة / ماليزي  100دفتر مدرسي  0954011-
 Center      25-21 اوراق/ ماليزي  10كراس رسم ابو السيم بعدد  0954012-

-0954021 
(التتضمن مبراة  ) نوع ستدلر 12باكيت اقالم رصاص (عدد

 وممحاة) ماركة فالمنكو /تايوان 
21-25      Center 

 Center      25-21 /ياباني  Uni-ballقلم سوفت واحد ماركة  0954022-
 Center      25-21 / صيني  EAGLE) ماركة  12باكيت قلم جاف عادي (عدد 0954023-

) ماركة ليرا  12علبة أقالم اصباغ خشب قصيرة ملونة (عدد 0954024-
LYRA  صيني / 

21-25      Center 

-0954031 
نوع كولدن    A3ورق رسم كبيرة منفردة اللون ابيض حجم 

 Center      25-21 ماليزي /

-0954032 
 OIL) نوع اويل باستيل12علبة اصباغ باستيل (عدد

PASTELS   ماركةTOY3/   25-21 صيني      Center 

-0960011 
سفرة سياحية (من مكتب سياحي) بالحافلة من بغداد الى  "

نجوم مع فطور،   4أيام في فندق  6دستان (دهوك واربيل) كر
 "((بااليام العادية وليس باالعياد) (تجمع في بغداد فقط

21-25      Center 

-0960012 
)  GROUPسياحي) (كروبسفرة بالطائرة الى تركيا (من مكتب 

ليالي    7نجوم مع وجبتي طعام مع تنقل خالل مدة  4في فندق
 (تجمع في بغداد فقط) 

21-25      Center 

-0960013 
سفرة بالطائرة الى بيروت (من مكتب سياحي طيران فقط) (مع  

نجوم مع وجبة فطور (تجمع في   4ليالي في فندق 7رسوم فيزا) 
 بغداد فقط) 

21-25      Center 

 Center      20-11 رسوم دراسية للمرحلة االعدادية(السادس االعدادي) 1011011-

-1011021 
درس خصوصي في اللغة االنكليزية للمرحلة االعدادية السادس  

 طالب)  6-4(لطالب ضمن مجموعة 
11-20      Center 

-1011022 
(لطالب  درس خصوصي في الرياضيات للمرحلة االعدادية السادس 

 طالب) 6-4ضمن مجموعة 
11-20      Center 

-1012011 
رسوم دراسية في كلية اهلية/ علوم حاسبات المرحلة االولى  

 فقط ولمرة واحدة)  12(تجمع في شهر 
11-20      Center 

-1012021 
  A4طبع صفحة عادية واحدة بدون معادالت احصائية حجم
 لالطروحة الجامعية في مكتب طباعة مع السحب 

11-20      Center 

 Center      20-11 سبايرول ( حجم اعتيادي)   A4تجليد اطروحة 1012022-

 Center      20-11 اجور حضانة  1013011-

 Center      20-11 اجور روضة  1013021-

 Center      25-21 ساندويج فالفل حجم اعتيادي /في مطعم جيد  1111011-
 Center      25-21 ساندويج شاورمة لحم حجم اعتيادي /في مطعم جيد 1111021-

 Center      25-21 نفر تكة /في مطعم جيد  1111031-

 Center      25-21 نفر كباب /في مطعم جيد  1111041-

 Center      25-21 دجاجة مشوية سفري /عراقية /في مطعم جيد  1111051-
 Center      25-21 نفر قوزي على تمن /في مطعم جيد  1111061-
 Center      25-21 علبة معدنية بيبسي كوال /في مقهى شعبي  1111071-

 Center      25-21 استكان شاي /في مقهى شعبي  1111072-

-1120011 
خدمات االقامة في فندق ثالث نجوم مبيت ليله واحده فقط في  

 المدينه (اليجمع في القضاء)مركز  
21-25      Center 

 Center      25-21 اجرة حالقة رجالية  1211011-

 Center      25-21 اجرة قص شعر نسائي بدون شسوار(ستيب مدرج) 1211021-
 Center      25-21 /صيني   Braunمجفف الشعر (شسوار) كهربائي  1212011-

-1213011 
لورد /مصري او    5جاهزة عادية (بالستك)عددماكنة حالقة 

 مايعادله 
21-25      Center 

 Center      25-21 مل) /تركي 200كريم فوم حالقة بخاخ ( 1213021-
 Center      25-21 مل) /تركي 250انبوبة معجون حالقة اركو ( 1213022-
 Center      25-21 غم) /سعودي 125انبوبة معجون اسنان كريست ( 1213031-
 Center      25-21 غم) /تركي  50انبوبة معجون اسنان سانينو ( 1213032-
 Center      25-21 مل /سعودي 400شامبو برت بالس  1213041-
 Center      25-21 مل /مصري 400شامبو صانسيلك  1213042-
 Center      25-21 احمر الشفاه نوع فلورمار /تركي  1213051-
 Center      25-21 طالء االظافر نوع فلورمار /تركي  1213061-
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 Center      25-21 مل بربري /فرنسي 100عطر نسائي  1213071-
 Center      25-21 /فرنسي   bossمل هوكو 100عطر رجالي  1213072-

 Center      25-21 مل /تركي 225معطر فريدوم  1213081-

 Center      25-21 مل /مصري 200ركسونا معطر الجسم  1213082-
 Center      25-21 مل /سعودي 200معطر ريف دور  1213083-

-1213091 
مل) نوع كولستون  60انبوبة عصارة صبغ الشعر (حجم

)Koleston2000 25-21 ) بدون االوكسجين/ لبناني او مايعادله      Center 

 Center      25-21 رولة /اردني  4ورق حمام فاين 1213101-

 Center      25-21 منديل مزدوج /اردني  150مناديل ورقية فاين 1213102-
 Center      25-21 كغم /سعودي  9-4قطعة حجم وسط وزن   18فوط االطفال بامبرز  1213111-
 Center      25-21 كغم /سعودي  12-6قطعة حجم وسط وزن  24فوط االطفال تيمو 1213112-

 Center      25-21 ) 21ذهب بدون صياغة (عيار 1214011-

 Center      25-21 )925فضة تركية بدون صياغة (عيار 1214021-
 Center      25-21 حقيبة نسائية جلد حجم وسط /صيني  1215011-
 Center      25-21 حقيبة مدرسية قماش حجم وسط /صيني  1215021-
 Center      25-21 سم) /صيني 50سم*80سفرعادية بعربة حجم وسط (حقيبة   1215031-

-1215032 
 RICHانج) نوع17*27حقيبة سفرعادية بعربة حجم وسط (

DEER   مع سحاب تكبير /صيني او مايعادله 
21-25      Center 

-1215041 
عربة طفل عادية ذات قماش لنفر واحد ومن نوع الحديد (ليس  

 نايلون) /صيني 
21-25      Center 

 Center      25-21 استنساخ ملون لهوية االحوال المدنية  1215051-

 Center      25-21 استنساخ عادي لهوية االحوال المدنية  1215052-
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